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 ءارهإ

 نيدلا مولع ةسارد يبح يف ًاببس ناك نم ىلإ
 هيقفلا ئرقملا خيشلا ةليضف ميركلا يدلاو

 .رهزألاب ميركلا نآرقلا نوؤش ريدم يلوتم دومحم دمحم





 نم ىيحعمو «ىحلا كلهمو «كلم امو كلام لك ثراو هّنل دمحلا

 اجنو دعس هتنس عبتا نم يذلا متاخلا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو «كله

 :دعب امأ .كلهو ىقش اهنع بكنت نمو

 نأ لجأ نم  أشنأ موي  أشنأ «ةيمالسإلا ةعماجلاب ةديقعلا مسق نإف

 يتلا دعاوقلاو سسألا سفن ىلع ءاهءاهبو اهقنور اهل ديعيو ءاهءانب ديشي
 ولت ةنبللا عضي «نيحلا كلذ نم مسقلا حرب امو «حلاصلا انفلس اهاسرأ

 ةلملا مسر وفعي نأ داك ام دعب «ءانبلا اذه ملاعم تحضتا ىتح «ىرخألا

 «لاجرلا ءارآ ميدقتب اهنسح بهذيو «ةلضملا دئاقعلاو ةغيزملا عدبلا لعفب

 ءرابغ نم ءانبلا اذه الع ام نوليزي مسقلا اذه ءانبأ لاز امف .ةلدألا ريخأتو

 لطابلا ماثل هنع نوطيميو «هرادج تلعف «لامشلاو بونجلا حاير هتلمح

 سند بهذيو ءرهظلا تقو سمشلاك فلسلا بهذم رهظيو ؛«هراتس نوفشكيو

 نوجرخيو ءرهزلا ريبعب اهحير ىذأ نولدبتسيو ءرهطلا اهلحم لحيو ةفسلفلا
 .رهدلا اهفورح لكأ يتلا فلسلا بتك زونك

 . مهريغو ثيدحلا لهأ نم اياقب الإ سردني نأ فلسلا بهذم داك دقل

 يف مهنولعجيف ماكحلا ىلإ مهب اوشي نأ «مهماوقأ نم فوخ ىلع هب اوكسمت
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 لوقلاو «نيدلا يف عادتبالاو ديدج بهذمب بهذمتلا ةجحب «نجسلا تابايغ

 . ميسجتلاو وشحلاب

 ميعز «يرجهلا نماثلا نرقلا لئاوأ يف رهظ نأ ىلإ كلذك لاحلا تلظو

  عفادم ريغ  مالسإلا خيش «ةئيدحلا ةيمالسإلا ةضهنلا دئاقو نيددجملا

 نم فلسلا بهذم ىلإ ةوعدلا لعشم لمحي ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دمحأ
 ةلدأب فلسلا بهذم رهظأو «كاذ هموي ةمئاقلا قرفلا عيمج مجاهف ديدج

 ةمئأ رابك هعبتاو فلسلا بهذم رهظف .ةمألا فلس لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 الإ .مهءارآ رشنتو مهبهذم رصنت ةلودو ةكوش ءالؤهل نكي مل نكلو ءهرصع

 .ريثك قلخ اهب عفتنا ةريبك ةيملع ةورث اوكرت مهنأ
 ددجملا مامإلا دجن يف رهظو يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاج ىتح.

 نبا اهلمح يتلا ةوعدلا سفن لمحي «باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش
 «ةلود هلو ةكوش هعم تناك ةرملا هذه يف هنكلو ءءبعلا سفنب موقيو «ةيميت

 هل حبصأو قافآلا يف رشتناف ءاهتياغو اهتوعدو اهبهذم فلسلا بهذم حبصأ

 موي هتئيهك نامزلا رادتساو .ةاعدو ناوعأو راصنأ ضرألا نم ناكم لك يف

 .ديبعلا ىلع هللا قح يدأو ديحوتلا راونأ ترشتناف لك ًادمحم هللا ثعب

 ءانبأ عم ًاثيدحو «ةيميت نبا عم ًاميدق رصم ىلإ فلسلا بهذم لصوو
 مهتويب تراصو «ًاتويب رصمب مهسفنأل اوذختا نيذلا باهولا دبع نب دمحم
 .نيدحوملا ءاملعلل ةلبق

 يف هفرعي مل ثيح .«فلسلا بهذم ىلع اضر ديشر فرعت رصم يفو
 ءهتسردمو ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك ةعلاطمب هبلق هب نأمطاو «ماشلا هنطو

 «تيصلا ةعئاذلا هتلجم ةطساوب هرشن ىلع لمعو هيلإ اعدو هب بهذمتف

 .رانملا ةلجم هيلإ تلصو ناكم لك ىلإ بهذملا اذه لصوف

 يف همسا ددرتف ءًاميظع ًاغلبم ةناكملاو ةرهشلا نم اضر ديشر غلب دقل

 . سمشلا هيلع تعلط ناكم لك يف لب «يمالسإلا ريغو يمالسإلا ملاعلا

 لضفب اهراكفأ ترشتناو اضر ديشر اهسسأ ىتلا ةسردملا تناك دقلو

 اهرابتعاب «نيملسملا ريغو نيملسملا نم نيثحابلا راظنأ طحم «رانملا ةلجم
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 رصعلا تاجاحو مالسإلا نيب قفوت نأ تدارأ يتلا يمالسإلا حالصإلا ةسردم

 ةرتفلا هذه يف ةيلقعلا ةايحلا تلوانت يتلا تاساردلا لك تناكو .ثيدحلا

 قلطأ نم لوأو ؛مامإلا ذاتسألا بزحو رانملا ةسردم لوح اهلماكب رودت

 .اضر ديشر وه بقللا اذه هيلع

 ةياعدلا لضفب الإ ةبترملا هذه ىلع لصحي مل «هدبع دمحم خيشلا» نإو

 ؛دارأ ام هل ناك دقو اضر ديشر خيشلا هتلجم يف هل اهرشن يتلا ةفثكملا

 .يملعلا لاجملا يفو يسايسلا لاجملا يف «مامإلا ذاتسألا» بزح رصتناف

 مالسإلا ىلإ وعدت تاعامج ءاشنإل ًاريثك هتايح يف اضر ديشر اعد دقل

 ىلإ ةيعاد «تافارخلاو عدبلاو ديلقتلا ًةذبان ةيفلس سسأ ىلع ءهرشنب موقتو
 ىلع تاعامج تماق لعفلابو .عدبلاو كرشلا بئاوش نم صلاخلا مالسإلا

 اهل أشنأو هسفنب وه اهسسأ ىتلا داشرإلاو ةوعدلا ةعامج اهنم سسألا هذه

 ةسردملا هذه يفو .اضر ديشر راكفأل يلمعلا قيبطتلا ةباثمب تناك ةسردم
 .مهملعمو مهخيش راكفأ لمحت تاعامج مهرودب مه اوأشنأ ةاعد جرخت

 لمحت «ملاعلا نم ةديدع نكامأ يف ترشتنا يتلا ةنسلا راصنأ تاعامج اهئمو

 .اضر ديشر اهب ملكت يتلا راكفألا سفن

 نأ تلواحو ءاضر ديشرل دادتما اهنأ تعدا ىرخأ تاعامج كانهو

 ًاراعش اهنم ذختتو ؛هتارابع ضعب ددرت يهو «حالصإلا يف هتفيلخ نوكت

 هذه .اضر ديشر هيلع ناك ام ةقيقحب مزتلت نأ نود ءاهلمعل ًاروتسدو

 .نآلا ىلإ ةدوجوم كلتو تاعامجلا

 هيف رثعت ام اوعبتتو «هيف ام أوسأ هنم اوذخأ نورخآ اضر ديشرب رثأتو
 ءهاحضو هرجف يف نيمأ دمحأو «هتاملظ يف ةير وبأ ءالؤه نم «هيلع اودازو

 ىلع ًاعيمج اودمتعا «نورخآ كلذ يف مهعبتو «هتعوسوم يف يدجو ديرفو
 .مهلمع يف مهل ًاساسأ اهولعجو «لجرلا اذه تارثع

 ديشر دمحم خيشلا جهنم ةفرعم ناكمب ةيمهألا نم ناك هلك كلذل

 ةقيقح نايبو هنساحم راهظإو عرشلا نازيمب اهنزوو ةديقعلا لئاسم يف اضر
 . ةفاكلل هجهنم



 ذاتسألا ةفيلخ مهضعب هدعيف ءاضر ديشر لوح ءارآلا تفلتخا دقل

 ةفاقثلا نم ًاعلضتم ًافوسليف نورخآ هدعيو :؛'"”يفلسلا حلصملاو ''”مامإلا
 . "”ةيبرغلا

 ىلع لقعلا ميدقت اهب ينعأو ؛ةينالقعلاب اضر ديشر خيشلا مهتا دقلو

 مهتاو «نآرقلا ىلع راصتقالا ىلإ ةوعدلاو ةنسلا راكنإب مهتا امك ءعرشلا

 «هتوبنو ءمدآ ةوبأو «نيطايشلاو «نجلاو .ةكئالملاك عرشلا نم قئاقح راكنإب

 ريغ ىلإ «نآرقلاو نوراد ةيرظن نيب قيفوتلاو «ةعاسلا طارشأو ءرحسلاو
 . ؟ةقيقحلا يه امف «كلذ

 ًاريدج ينلعجي اممو .اضر ديشر ثحب ىلإ ًاعفد ىنعفد كلذ لك

 تمزال دقف «يخيش خيش هنأ ذإ ءايلاع ًادئس هنيبو ينيب نأ اضر ديشر ثحبب

 «ةنسلا راصنأ ةيعمجل قباسلا سيئرلا ميحرلا دبع يلع دمحم خيشلا ةليضف

 هب نيرثأتملاو اضر ديشرل نيرصاعملا دحأ وهو - هللا همحر - هتافو ىتح

 .هتقبطو يقفلا دماح نيرق وهف

 ىلع ةريبك ةردق هيدل ناكو «ةيوقو ةينغ ةيصخش اضر ديشر خيشلاو
 يننإف اذل «نيمدقتملا ةقيرط ىلع مولعلا نم ريثك يف كراشم وهو ةباتكلا

 نأ الإ .مالكلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا نم ًابيرقت مولعلا عيمج يف تبتك

 ةئيبلا تناك ذإ كلذ يف مرج الو ء«نيملكتملا عباط وه هيلع بلاغلا عباطلا

 اذه حوضوب هيف رهظي ثحبلا اذه نإف اذل ءةيمالك ةئيب يه ذئموي ةيملعلا
 ءابيرقت ةديقعلا باوبأ عيمج يف ةيساسألا اياضقلا شقانيس هنأ ذإ عباطلا

 ثودح» ةلأسم نمو «نيملكتملاو فلسلا نيب «ةفرعملا ةيرظن» هيف ىرئسف

 هب ءاج ام قفاوي ًاحيحص الح اهلح مث ماهفأ نم اهارتعا امو «ملاعلا

 «ةدابعلا ىنعمو هلإلا ىمسم يف أطخلا حيحصت هيف ىرئس اننأ امك .نآرقلا

 اهشقانو نوملكتملا اهراثأ يتلا ثحابملا نم كلذ ريغو ءرانلا ءانف ىلإ

 )١( ةيحالصإلا ةضهنلا : يمويبلا بجر دمحم :رظنا )١/75760(.

 ) )1.يفلسلا حلصملا اضر ديشر خيشلا :ناملسلا هللا دبع دمحم :رظنا
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 وه اهلك لئاسملا هذه هب نزن يذلا نازيملا نوكيس نكلو اضر ديشر

 ىلع ًاسأر دمتعيو «ةيمالكلاو ةيفسلفلا راكفألا حرطي يذلا يفلسلا نازيملا

 ةفسلفلاو مالكلا ملع روهظ لبق ةمألا هذه فلس مهفو ةنسلاو باتكلا

 . اهيف

 يف ترثأ يتلا ةددعتملا تارثؤملا نايب ثحبلا اذه يف لواحأسو

 امك .ةلأسم لك يف اهذختا يتلا فقاوملاو ءارآلا رداصمو اضر ديشر

 لك ىفو .هدعب نم ىف اضر ديشر هكرت يذلا رثألا ءارقلل نيبأ نأ لواحأس

 يف ةبرجتلا ماقم ةيرظنلا ثوحبلا يف موقي هنأل ةنراقملا جهنم دمتعأس كلذ
 .'"”ةيبيرجتلا ثوحبلا

 ليلدلاو «ةياغلل ًاديفم ناك هنإف ءثحبلا اذه ةبوعص نم مغرلا ىلعو

 دقل .اهيلإ تعجر يتلا عجارملاو اهنمضت يتلا نيوانعلا ةطاسبب وه كلذ ىلع
 ردق ىلع ةدئافلا تناك نكلو بالطلا نم ددعلاب ءوني امم عوضوملا اذه ناك

 .ةقشملا

 يذاتسأ ةراشإ وه عونلا اذه نم عوضوم رايتخا ىلإ يب ادح يذلاو

 الو عاطقنا نود ةلصاوتم تاونس ثالث ةليط تلمع دقل «دابعلا قازرلا دبع

 نأ ىسعو «تادودعم ًامايأ ًاريسي الإ ةذحاو ةزاجإ ىلع اهلالخ تلصح

 .ًاريثك ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت

 اضر ديشر لوح نكمم لمع لكب موقأ نأ ةيادبلا يف يونأ تنك دقل

 تقو دعب يننأ الإ ءاهريغو ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا ةفاك يف هنم ةدافتسالاو

 عدتباو ءوضولا يف غلاب نمك نوكأ نأ تيشخو «ةقشلا دعب تكردأ ريصق

 ثحابم ىلع رمألا ترصقف «عستا ام هيلع قاضو ةالصلا تقو جرخ ىتح

 مل ام امهرصخأ ترتخا الإ نيقيرط نيب تريخ ام تقولا كلذ نمو ةديقعلا

 .ثحبلا يف ًابيع نكي

 ةيناثلا «ةنيدملاب رادلا ةبتكم .ط (8”7 : ص) ثحبلا جهنم يف ةقيلعت :يرمعلا مركأ :رظنا )١(

 ه١

١١ 



 :ناطرش هيف رفوتي نأ دب ال ةلاصألاو قمعلاب ثحبلا مستي ىتحو

 .ةيلصألا رداصملا :يناثلاو ءغرفتلا :لوألا

 ةديقعلا مسق يف ةلثمم ةيمالسإلا ةعماجلا تماق دقف لوألا طرشلا امأف

 تغرفتف ءددصلا اذه يف عيطتست ام لكب ةنواعملا تادامعلاو «ةوعدلا ةيلكو

 اذه يف ةبوعص ةيأب رعشأ ملو «ةساردلا تاونس ةليط لمعلا اذهل يئالمزك
 .ًايونعم وأ ًايدام «بناجلا

 ٌةفاك ىلاعت هللا دمحب ىل ترفوت دقف ىناثلا طرشلاب قلعتي اميفو

 عم اضر ديشر ءارآو جهنم ىلع فوقولا اهلالخ نم عيطتسأ يتلا رداصملا

 لوصحلا ىف تابوعصلا ضعب ىنتهجاو هنأ الإ .فلسلا بهذمب اهتنراقم

 تهجاو ذإ «نايدألا ةنراقم يف ىرخأو ماعلا خيراتلا يف ةماه عجارم ىلع

 فوقولا نم ىلاعت هللا لضفب تنكمت ىننأ الإ ,نيعوضوملا نيذه ىف ًاصقن

 نميف هريثأتو هقبس نمب اضر ديشر رثأت اهلالخ نم تبثأ يتلا رداصملا ىلع

 ليبسلا وه دقنلا نأ امك .ةيملعلا ةنراقملا جهنم انكر امه رثأتلاو ريثأتلاو .هدعب

 فيك ءءيش ىلع يولأ ال اضر ديشر دقنأ امدنعو .نيمسلا نم ثغلا زييمتل

 ناك ءاهؤانبأ هبحتساو ةمأ ىف دقنلا حيبأ اذإو ...هبئاوش هنع طيميو هقئاقح

 ."00.. .اهيف ملعلا ةايح ىلع ةيآو ةيندملا حباحب ىلإ اهل ًادئاق كلذ

 ةحص نم تبثتلاو هدارم ىلإ لوصولا ئراقلا ىلع رسيت يتلا لبسلا رسيأ

 تجرخ يننأ امك ءاهروس ىلإ تايآلا توزع دقف «ةدراولا تامولعملا

 تانايبلا مث فنصملا مساو فئصملا بحاص مسا ىلإ ًاريشم ثيداحألا

 ءزجلا مقر نايب عم ثيداحألا مقرو «بابلاو باتكلا مساك ةيلخادلا

 هميسقت يف روهشملا تدمتعا ينإف ملسم حيحصب قلعتي اميفو .ةحفصلاو

 )١( رانملا ةلجم )/((.
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 ًاعيمج اهعضو يتلاو حيحصلا ثيداحأل ماعلا مقرلا تركذ امك باتكلا

 ًادامتعا ةحفصلاو ءزجلا مقر ًاضيأ تدزو «2''يقابلا دبع داؤف دمحم ذاتسألا

 عم عوبطملاك ءاهريغ تدرأ نإو ءاهيلإف وزعلا تقلطأ امهمف هتعبط ىلع

 .كلذ تنيب «ءيوونلا حرش

 وهف ملسمو يراخبلا يف ناك امف «ثيداحألا ىلع مكحلاب قلعتي اميفو

 هيف هركذب تيفتكا «يراخبلا يف ثيدحلا ناك اذإف .ءكش نود ةحصلاب ملعم

 ,'"''ملعلا بلص نم سيل رتاوتلا نايب دصق نود ةددعتملا قرطلا داريإ نأل
 تركذ امهيف نكي مل نإف .كلذكف ملسم يف ناكو يراخبلا يف نكي مل نإف

 .مهريغ نم وأ ء.مهدنع ناك نإ «ةتسلا بتكلا باحصأ نم هجرخ نم

 .هيلع ملعلا لهأ مكح تركذو

 ءارآ ركذأ ًانايحأ يننإف راركتلاو ةمآسلا ةفاخممو راصتخالا يف ةبغرو

 لدت يتلا ساوقألاب همالك ًازيمم ًائيمضت همالك نم اهيلع الدتسم اضر ديشر
 كلذ طرشو ءاضر ديشر تاباتك نم هعضاوم ىلإ كلذ وزع عم .كلذ ىلع

 .سبللا مدع هلك

 هتانايب لماكو فنصملاو فنصملا مسا ركذأ يننإف رداصملا نم هريغ امأو

 ىلع هايإ ًابترم رداصملا تبث يف كلذ ديعأ مث .اهيف هركذ دري ةرم لوأ دنع
 فنصملا هب فرعي يذلا ةرهشلا مسا بيترتلا اذه يف دمتعأو نيفلؤملا ءامسأ

 يننإف فنصملاو باتكلا مسا راركت دنعو ؛هيلع روثعلاو هيلإ عوجرلا لهسيل
 ىرخأ تافرصت عم «كلذ يف سبل ثدحي الأ ةطيرش نيذه ًانايحأ رصتخأ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءارقلا ىلع ىفخت ال اهنكلو راصتخالاو ةلوهسلا دصقب

 ثيداحألل سراهفلا عضوو «ةيوبنلا ثيداحألا بترو قّسن ملاع ؟يقابلا دبع داؤف دمحم )١(

 ىلإ عطقناو «ةرهاقلاب سردو أشنو دلو «نيوبألا يرصم ؛ةينآرقلا تايآلاو ةفيرشلا

 :يلكرزلا :رظنا .م1938 ةنس يفوت «ةرهاقلا يف هتافو لبق هرصب فكو .فيلأتلا
 .0777/7) مالعألا

 خيشلا حرش عم «توريب ةفرعملا راد .ط (81 - )81/١ تاقفاوملا :يبطاشلا :رظنا (')
 .زارد هللا ديع

 اذوا



 مهلاوقأ ركذ ىلإ تجتحا نيذلاو نيروهشملا ريغ مالعألل تمجرت دقو
 .هبحاص ردق ةفرعمب رهظت يتلا ةيملعلا هتميقو لوقلا اذه ةوق نايبل

 ىلإ ةديقعلا لئاسمل مهميسقت نع تفرصنا دقف «نيملكتملل ةفلاخمو

 ناميإلا ىلإ ةنسلاو باتكلا ميسقت بسح هتمسقو «تايعمسو تاوبنو تايهلإ
 يف الخاد هتلعج يننأ الإ ردقلاو ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب

 رئاسو ةدارإلاو ملعلا يف ثحبلا عباوت نم هيف ثحبلا نأل ىلاعت هللاب ناميإلا

 ةطبارتم لوصفلاو باوبألا هذه لعجأ نأ تلواح دقو .ةيهلإلا تافصلا

 هنأكو ثحبلا رهظل نيوانعلا تعفر ول ثيحب «ضعب باقرب اهضعب كسمي
 .ةدحاو ةلمج
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 : ةيساسأ باوبأ ةثالثو ديهمت ىلإ ثحبلا تمسق دقو

 يف هجهنمو .هتايحو اضر ديشر رصعل ةسارد هيف :ديهمتلاف
 :لوصف ةثالث ىلإ ديهمتلا اذه تمسق دقو «لالدتسالا

 :ثحابم ةثالث هيفو ءاضر ديشر رصعل ةسارد :لوألا لصفلا ©

 :بلاطم ةثالث هيفو ؛ةيسايسلا ةايحلا يف :لوألا ثحبملا

 .ةينامثعلا ةلودلا يف ةيسايسلا ةايحلا :لوألا بلطملا

 .رصم يف ةيسايسلا ةايحلا :يناثلا بلطملا

 .ماشلا يف ةيسايسلا ةايحلا :ثلاثلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؟؛ةيملعلا ةايحلا : يناثلا ثحبملا

 .رصم يف ةيملعلا ةايحلا :لوألا بلطملا

 .ماشلا يف ةيملعلا ةايحلا :يناثلا بلطملا

 .ةينيدلا ةايحلا : ثلاثلا ثحبملا

 : ثحابم ةتس هيفو ؛ ةيصخشلا اضر ديشر ةايحل ةسارد : يناثلا لصفلا ©

 :بلاطم ةثالث هيفو ؛ هتافصو هتأشنو هدلومو هبسنو همسا :لوألا ثحبملا

 .هبسنو همسا :لوألا بلطملا

 .هتأشنو هدلوم :يناثلا بلطملا

 .هتافصو هقالخأ :ثلاثلا بلطملا
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 :نابلطم هيفو ؟ملعلل هبلط :يناثلا ثحبملا

 .ةيملعلا هتأشن :لوألا بلطملا

 .رصم ىلإ هترجه : يناثلا بلطملا

 .هخويش :ثلاثلا ثحبملا

 :نابلطم هيفو ؛ةيهقفلا هؤارآو هبهذم : عبارلا ثحبملا

 .يهقفلا اضر ديشر بهذم :لوألا بلطملا

 .لضفلا ابر نم اضر ديشر فقوم :يناثلا بلطملا

 :ببلاطم ةعبرأ هيفو ؛ يمالسإلا ملاعلا يف اضر ديشر رثأ : سماخلا ثحبملا

 .دنهلاو رصم يف رانملا رثأ :لوألا بلطملا

 .داشرإلاو ةوعدلا ةسردم : يناثلا بلطملا

 .اضر ديشر تافلؤم :ثلاثلا بلطملا

 .اضر ديشر لوح تاباتكلا :عبارلا بلطملا
 .اضر ديشر خيشلا ةافو :سداسلا ثحبملا

 هلوخدل ًالقتسم ًاباب نوكي نأ دوأ تنك يذلاو «ثلاثلا لصفلا امأو ©

 هفقومو لالدتسالا يف اضر ديشر جهنم» لوانتي ذإ عوضوملا يف ًايلوأ ًالوخد
 ءاج دقو «ىلوأ ةمدقملا ةطخلاب مازتلالا نأ تيأر يننأ الإ «مالكلا ملع نم

 :ثحابم ةسمخ يف لصفلا اذه

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؛اضر ديشر دنع يقلتلا رداصم :لوألا ثحبملا

 .ميركلا نآرقلا :لوألا بلطملا

 .ةنسلا :يناثلا بلطملا

 .عامجإلا :ثلاثلا بلطملا

 .ةرطفلا :عبارلا بلطملا
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 .لقعلا : سماخلا بلطملا

 .اضر ديشر نع لالدتسالا دعاوق : يناثلا ثحبملا

 :نابلطم هيفو ؛مالكلا ملع نم اضر ديشر فقوم :ثلاثلا ثحبملا

 «ةيرعشألا بهذم ىلع ىلوألا اضر ديشر ةأشن :لوألا بلطملا

 .هنع هلوحتو

 .نيملكتملل اضر ديشر ةفلاخم : يناثلا بلطملا

 .هتسردمو ةيميت نبا مالسإلا خيش نم اضر ديشر فقوم : عبارلا ثحبملا

 .ةديقعلا يف اضر ديشر دراوم : سماخلا ثحبملا

 لالدتسالا يف هجهنم نع ثيدحلا يهتني اضر ديشر دراوم ءاهتنابو

 ىلع يوتحي يذلا لوألا بابلاب ةديقعلا لئاسم يف هئارآ يف ثحبلا أدبيو

 :لوصف ةسمخ

 ةسمخ هيفو «ىلاعت هللاب ناميإلا يف اضر ديشر جهنم :هناونعو

 .: لوصف

 : ثحابم ةعبرأ هيفو .هثحابمو ناميإلل اضر ديشر فيرعت :لوألا لصفلا ©

 :بلاطم ةئثالث هيفو ؛ناميإلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .ةغللا يف ناميإلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .عرشلا يف ناميإلا فيرعت :يناثلا بلطملا

 .ةثالثلا ناميإلا لاصخ ىلع ةنسلا لهأ ةلدأ :ثلاثلا بلطملا

 .مالسإلاو ناميإلا نيب ةلصلا : يناثلا ثحبملا

 .هناصقنو ناميإلا ةدايز :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةئالث هيفو ؛رئابكلا :عبارلا ثحبملا

 .اهبكترم مكحو «ةريبكلا فيرعت :لوألا بلطملا
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 .سنجتلا : يناثلا بلطملا

 .هللا لزنأ ام ريغب مكحلا :ثلاثلا بلطملا

 لخدم هيفو ؛ةيبوبرلا تابثإ يف اضر ديشر جهنم :يناثلا لصفلا مث ©
 : ثحابم ةثالثو

 .اضر ديشر دنع ديحوتلا ميسقت يف :لخدملاف

 :نابلطم هيفو ؟؛ةيبوبرلا فيرعت :لوألا ثحبملاو

 .ةغللا يف برلا ةملك ىنعم :لوألا بلطملا

 .ةيبوبرلا ديحوتل يعرشلا ىنعملا : يناثلا بلطملا

 هيفو ؟ىلاعت هللا ةفرعم ةلدأ يف اضر ديشر جهنم :يناثلا ثحبملا

 .اضر ديشر دنع ةرطفلا :لوألا بلطملا

 .توكلملا يف رظنلا : يناثلا بلطملا

 .مهتايآو لسرلا :ثلاثلا بلطملا

 .بجاولا طايتحالا : عبارلا بلطملا

 .ملاعلا ثودح ةلأسم نم اضر ديشر فقوم :سماخلا بلطملا

 .قلخلا ءدب :ثلاثلا ثحبملا

 «تافصلاو ءامسألا تابثإ ىف اضر ديشر جهنم :ثلاثلا لصفلا مث ©

 :ثحابم ةثالث هيفو

 :بلاطم ةعبس هيفو ؟ىنسحلا ءامسألا تابثإ يف :لوألا ثحبملا

 .ةيهلإلا ءامسألا نم سانلا فقوم :لوألا بلطملا

 .ىمسملاو مسالا ةلأسم :يناثلا بلطملا

 .ىلاعت هللا ءامسأ ةفرعم رداصم :ثلاثلا بلطملا
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 .ىلاعت هللا ءامسأ ددع :عبارلا بلطملا

 .ىلاعت هللا ءامسأ ءاصحإ ىنعم :سماخلا بلطملا

 .مظعألا هللا مسا :سداسلا بلطملا

 .ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا : عباسلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؟ةيهلإلا تافصلا دعاوق يف : يناثلا ثحبملا

 .ةلمج هل اضر ديشر ريرقتو تافصلا يف فلسلا جهنم : لوألا بلطملا

 .نيملكتملا دعاوق نم اضر ديشر فقوم :يناثلا بلطملا

 ةسمخ هيفو ؛اضر ديشر اهنع ملكت يتلا تافصلا :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم

 .تافصلا ميسقت :لوألا بلطملا

 .ةيلقعلا تاذلا تافص :يناثلا بلطملا

 .ةيلقعلا لعفلا تافص :ثلاثلا بلطملا

 .ةيربخلا تاذلا تافص : عبارلا بلطملا

 .ةيربخلا لعفلا تافص :سماخلا بلطملا

 كرشلا يفنو ةيهولألا تابثإ يف اضر ديشر جهنم :عبارلا لصفلاو ©
 :ثحابم ةثالث هيفو .عدبلاو

 :بلاطم ةثالث هيفو ؛ةيهولألا تابثإ :لوألا ثحبملا

 .هلإلا فيرعت : لوألا بلطملا

 .ةدابعلا :يناثلا بلطملا

 .اضر ديشر اهركذ يتلا ةدابعلا عاونأ ضعب :ثلاثلا بلطملا

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؛هرهاظمو كرشلا يفن : يناثلا ثحبملا

 .كرشلا فيرعت :لوألا بلطملا
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 .كرشلا ماسقأ :يناثلا بلطملا

 .كرشلا أشنم :ثلاثلا بلطملا

 .هثواسمو كرشلا دسافم : عبارلا بلطملا

 .كرشلا رهاظم : سماخلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؛اهرهاظمو عدبلا ضفر : ثلاثلا ثحبملا

 .ًاعرشو ةغل ةعدبلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ديشر خيشلا اهل ضرعت يتلا عدبلا رهاظم : يناثلا بلطملا

 .ردقلا تابثإ يف اضر ديشر جهنم هبفو :ريخألاو سماخلا لصفلاو ©
 : ًاثحبم رشع دحأ هيفو

 .هيف سانلا فقاومو ردقلا ةأشن :لوألا ثحبملا

 :نابلطم هيفو ؛ًاعرشو ةغل ردقلا فيرعت :يناثلا ثحبملا

 .ةغل ردقلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ًاعرش ردقلا فيرعت :يناثلا بلطملا

 :بلاطم ةعبرأ هيفو ؟؛ردقلا ناكرأل اضر ديشر نايب : ثلاثلا ثحبملا

 .ملعلا :لوألا بلطملا

 .ةباتكلا : يناثلا بلطملا

 .ةدارإلا :ثلاثلا بلطملا

 .قلخلا : عبارلا بلطملا

 .بابسألاو ردقلا :عبارلا ثحبملا

 .لالضلاو ىدهلا : سماخلا ثحبملا

 .ىلاعت هللا لاعفأ يف ليلعتلاو ةمكحلا :سداسلا ثحبملا

 .حبقلاو نسحلا :عباسلا ثحبملا
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 .حلصألاو حالصلا :نماثلا ثحبملا

 .ءاعدلاو قزرلاو رمعلا :عساتلا ثحبملا

 .تاينوكلاو تايعرشلا :رشاعلا ثحبملا

 .ردقلاب جاجتحالا : رشع يداحلا ثحبملا

 هيليو .ثحبلا باوبأ ربكأ وهو لوألا بابلا يهتني لصفلا اذه ةياهنبو
 يف اضر ديشر جهنم : هناوئعو .مجحلا يف ًاضيأ هيلي هنأ امك ىناثلا بايلا

 :لوصف ةثالث هيفو .لسرلاو بتكلاو ةكئالملاب ناميإلا
 :ناثحبم هيفو ةكئالملاب ناميإلا :لوألا لصفلا ©

 :بلاطم ةثالث هيفو ؛ةكئتالملا :لوألا ثحبملا

 .اليصفتو ةلمج ةكئالملاب ناميإلا بوجو :لوألا بلطملا
 .مهصئاصخو ةكئالملا فئاظو :يناثلا بلطملا

 . .ءايبنألاو ةكئالملا نيب لضافتلا :ثلاثلا بلطملا

 :بلاطم ةثالث هيفو ؟نيطايشلاو نجلا : يناثلا ثحبملا

 .نيطايشلاو نجلا ىنعم :لوألا بلطملا

 .نجلا ةيؤر :يناثلا بلطملا

 .ناسنإلا مسج يف نجلا لوخد :ثلاثلا بلطملا

 :ثحابم ةثالث هيفو .بتكلاب ناميإلا :يناثلا لصفلا ©

 .نآرقلا :لوألا ثحبملا

 .ةاروتلا : يناثلا ثحبملا

 .ليجنإلا :ثلاثلا ثحبملا

 :ثحابم ةرشع هيفو ءلسرلاب ناميإلا :ثلاثلا لصفلا ©

 .لوسرلاو يبنلا فيرعت :لوألا ثحبملا
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 .ةوبنلاو يحولا ىلإ ةجاحلا : يناثلا ثحبملا

 هيفو ؟يسفنلا يحولا ةهبشو هعاونأو يحولا ىنعم :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث

 .يحولا فيرعت :لوألا بلطملا

 .يسفنلا يحولا :يناثلا بلطملا

 .باتكلا لهأ دنع ةوبنلاو يحولا :ثلاثلا بلطملا

 .لسرلا ددع :عبارلا ثحبملا

 :نابلطم هيفو ؛مهفئاظوو لسرلا تافص :سماخلا ثحبملا

 .لسرلا تافص :لوألا بلطملا

 .لسرلا ةفيظو :يناثلا بلطملا

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؛ءايبنألا ةمصع :سداسلا ثحبملا

 .ةمصعلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ةمصعلا لئاسم ضعب :يناثلا بلطملا

 .ةمصعلا توبث ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا :ثلاثلا بلطملا

 .ةمصعلا لوح تاهبش عفد :عبارلا بلطملا

 .باتكلا لهأ دنع ءايبنألا ةمصع :سماخلا بلطملا

 ؛ءايقشألا قراوخو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تايآ :عباسلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ هيفو

 .ةزجعملاو ةيآلل ديشر خيشلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .تايآلا عاونأ :يناثلا بلطملا

 .ءايلوألا تامارك :ثلاثلا بلطملا

 .ءايقشألا قراوخو ءايبنألا تايآ نيب قرفلا :عبارلا بلطملا

 ف



 :نابلطم هيفو لَك انيبن ةوبن :نماثلا ثحبملا

 .نيلسرملا متاخ ةثعبل ملاعلا ةجاح :لوألا بلطملا

 .نِكَي انيبن ةوبن ةلدأ :يناثلا بلطملا

 .ةباحصلا يف اضر ديشر جهنم :عساتلا ثحبملا

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؟؛ةمامإلاو ةفالخلا :رشاعلا ثحبملا

 .ةمامإلاو ةفالخلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .يلوتلا قرط :يناثلا بلطملا

 .مامإلا ةفيظو :ثلاثلا بلطملا :

 .ةمامإلا نع ةفيلخلا هب جرخي ام :عبارلا بلطملا

 .ةمئألا ددعت : سماخلا بلطملا

 هيفو ءرخآلا مويلاب ناميإلا يف ديشر دمحم خيشلا جهنم :ثلاثلا بابلا

 :لوصف ةسمخ

 :ناثحبم هيفو ءرخآلا مويلل اضر ديشر تابثإ :لوألا لصفلا ©

 .همكحو ةلمج رخآلا مويلل ديشر خيشلا تابثإ :لوألا ثحبملا

 .خزربلاو توملا : يناثلا ثحبملا 1 ١

 :ناثحبم هيفو ؛هتلدأو ثعبلا : يناثلا لصفلا ©

 :بلاطم ةعبرأ هيفو ؛ثعبلا ةلدأ :لوألا ثحبملا

 .ىلوألا ةأشنلا :لوألا بلطملا

 .قلخلاب ثعبلا ىلع لالدتسالا : يناثلا بلطملا

 .ةدهاشملا :ثلاثلا بلطملا

 .هللا ةردق : عبارلا بلطملا

 .حورلاو دسجلاب نوكي ثعبلا :يناثلا ثحبملا
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 :ناثحبم هيفو ءاهطارشأو ةعاسلا :ثلاثلا لصفلا ©

 :نابلطم هيفو ؛ةعاسلا :لوألا ثحبملا

 .ًاعرشو ًاحالطصاو ةغل ةعاسلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ةعاسلا ملع : يناثلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؛ةعاسلا طارشأ :يناثلا ثحبملا

 .ةلمج ةعاسلا طارشأ نم ديشر خيشلا فقوم :لوألا بلطملا

 .اليصفت ةعاسلا طارشأ نم اضر ديشر فقوم :يناثلا بلطملا

 : ناثحبم هيفو ؛نيزاوملاو روصلا :عبارلا لصفلا ©
 .روصلا :لوألا ثحبملا

 .نيزاوملا : يناثلا ثحبملا

 :ناثحبم هيفو ؛رانلاو ةنجلا : سماخلا لصفلا ©

 .اهميعنو ةنجلا :لوألا ثحبملا

 .اهباذعو رانلا : يناثلا ثحبملا

 تبثأو ثحبلا جئاتن اهيف تلعج دقو  اهنسح هللا لأسنو - ةمتاخلا مث

 :تابثألا نم ددعب عيمجلا تمتخ مث «تايصوتلا نم ًاضعب اهيف

 .تايآلا تبث :لوألا

 .راثآلاو ثيداحألا تبث :يناثلا

 .عجارملاو رداصملا تبث :ثلاثلا

 .تاعوضوملا تبث : عبارلا

 ؛دعب امأ

 ًادهج لذب دق .هللا دبعاب ميركاب دمحم خيشلا روتكدلا يذاتسأ نإف
 ةيلكلا ىف «ناكم لك ىف هيلإ بهذأ تنكو «تاونس ثالث ةليط ًاريبك
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 ىف تارايسلا فقاوم ىف هقحالأ تنك ىتح «تيبلاو تابتكملا ةدامعو
 نم هعيطتسي ام لذبو لوبقلاو اضرلاب اذه لباقي ناكو «يوبنلا دجسملا
 ثحبلا لوط ىلع نيتلماك نيترم اذه ىثحب أرق هنأ امك ؛ةرواشمو ةدعاسم
 نأ ىلاعت هللا لأسأو هدوهجب انه هونأ نأ ٌىلع ًامازل هنإف اذل ؛هلغاشم ةرثكو
 لطابلا هب قحمي ًافيس هناسل نم لعجي نأو .ةرخآلا ىف ًارخذ هل كلذ لعجي
 مدقتأ نأ ىسنأ الف ىسنأ نإو .لئاوألا يف نايفس ماقم رخاوألا يف هميقيو
 «ةيجهنملا ةنسلا يف يئالمزو ينودعأ نيذلا يتذتاسأ عيمجل ريدقتلاو ركشلاب
 ةليضف ركشأ امك .يميحسلا دعس نب حلاص سيئرلا خيشلا مهسأر ىلعو
 ةنواعم لك يل مدق يذلا يميحسلا ًاديبع روتكدلا خيشلا ةوعدلا ةيلك ديمع
 اهاقبأو «ىلاعت هللا اهسرح «ةيمالسإلا ةعماجلا ءادمع عيمج ركشأو ءاهتبلط
 ةنجل ءاضعأ ةليضفلا باحصأ ىلإ ركشلاب مدقتأ امك ؛ملعلاو نيدلا ةمدخل
 .مهل هللا ركشف حيحصتلاو ةءارقلا ءانع اومشجت نيذلا ةشقانملا

 ةساردل ينقفو نأ دعب نمو لبق نم ىلاعت هللا ركشأ ينإف ؛دعب امأ مث
 .ًارخآو اَلوأ هلل دمحلاف ءًاصوصخ ةيفلسلا ةديقعلاو نيدلا مولع

 "هه





 0 "زلهتيلا

 6مم“ 66 و أن تح عر

 .لالدتسالا ىف هحهنمو «هتايحو اضر ديشر رصعل ةسارد

 :لو'"لا لصفلا

 :ثحابم ةثالث هيفو ءاضر ديشر رصعل ةسارد
 :بلاطم ةئثالث هيفو ؛ةيسايسلا ةايحلا يف :لوألا ثحبملا

 .ةينامثعلا ةلودلا يف ةيسايسلا ةايحلا :لوألا بلطملا

 .رصم ىف ةيسايسلا ةايحلا :يناثلا بلطملا

 .ماشلا يف ةيسايسلا ةايحلا :ثلاثلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؟؛ةيملعلا ةايحلا : يناثلا ثحبملا

 .رصم يف ةيملعلا ةايحلا :لوألا بلطملا

 .ماشلا يف ةيملعلا ةايحلا : يناثلا بلطملا

 .ةينيدلا ةايحلا : ثلاثلا ثحبملا

 اذ





 ىلإ رظن امنود ناسنإ ركف وأ ةديقع ثحب لوانتن نأ عيطتسن ال

 رسفيس لقألا ىلع كلذ نأ ذإ «هتايحو هتأشن تسبال ىتلا لاوحألاو فورظلا

 لئاسمو اياضق لايح اهذختا يتلا فقاوملاو اهانبت يتلا ءارآلا نم ًاريثك انل
 رثأتي نأ دب الو «هلوح نمع لزعمب ومني نأ عيطتسي ال ناسنإلا نإ .اهئيعب

 هاجتا يف ريسيو اهل عضخي نأب ًاباجيإ امإ ءاهيف أشن يتلا فورظلاو ةئيبلاب
 .اهحالصإ يف ًابغار ءًاضراعم ًافقوم اهنم ذختيو اهضفري نأب ًابلس وأ ءاهحير

 يتلا ةرتفلا يف ةيسايسلا ةلاحلا نع يلي اميف ثدحتأس يننإف كلذل

 رصتقأس ينأ ريغ «ةينيدلاو ةيملعلا ةلاحلا كلذكو ءديشر خيشلا اهيف شاع
 خيشلا نإ ثيح .طقف ماشلاو رصم نع ثيدحلا ىلع نيتريخألا نيتاه يف

 امأ .امهيف ةماعلا ةلاحلاب الإ ًاينيدو ًايملع رثأتي ملو .امهيف الإ شعي مل ديشر
 نيتاه ىف ترثأ دق ةيسايسلا ةينامثعلا ةلودلا لاوحأ نأ دب الف ةيسايسلا

 ْ .اهنع ثيدحلل ثلاث بلطم ةفاضإ نم دب ال ناكف نيتيالولا
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 :دكتهمت

 .م1950- .ها"ه:4و 2(م18166 ->< ها787١ نيب ديشر خيشلا شاع

 رشع عبارلا نرقلا فصتنم ىلإ رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن نيب شاع هنأ يأ

 نم لوألا ثلثلا ةياهن ىلإ رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا < يرجهلا

 .يداليملا نيرشعلا نرقلا

 اهشاع يتلا ةرتفلا يف ةيسايسلا ةلاحلا ىلع ةرظن ءاقلإ يلي اميف دوأو

 ةلود اهرابتعاب ةينامثعلا ةلودلا نع ثيدحلا كلذ يضتقيو ءديشر خيشلا

 يلاتلابو ءاهل ةعضاخ - لوألا ديشر خيشلا نطوم - ماشلا تناك يتلا ةفالخلا

 خيشلل ريخألا نطوملا  رصم نع ثيدحلا مث ءاهسفن ماشلا نع ثيدحلا

 ءاهيف الإ اضر ديشر خيشلا فرعُي ملو ءهرمع لج اهيف ىضق يتلاو - ديشر

 .اهبارت يف يروو كانهو

 نع هيف ثدحتأ :لوألا :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقنيس اذإف

 ثيدحلا نوكيسو «ماشلا نع ثلاثلاو ءرصم نع :ىناثلاو «ةينامثعلا ةلودلا

 .نكامألا هذه يف ديشر خيشلا اهشاع يتلا ةرتفلا عم ًابسانتم هلك كلذ يف
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 :لوالا بلطملا
 ةينامثعلا ةلودلا يف ةيسايسلا ةايحلا

 ىلإ تلصو دق تناك ةيبرعلا دالبلا ىلع ةينامثعلا ةلودلا تلوتسا امدنع

 روط نإف .اهدجم ةورذ تغلبو .اهعاستا دودح ىصقأو ءاهتوق جوأ
 :رشاعلا ناطلسلا دهع يف هادم غلب دق ةلودلا هذه يف «عسوتلاو ءاليتسالا»

 تناك ذإ ."”(ميظعلا ناميلس» :نويبروألا هيمسي امك وأ (""«ينوناقلا ناميلسا
 ناقلبلا دالب عيمج عم ةروم ةريزج هبش تلمش دق هدهع يف ةيلعلا ةلودلا
 .""انيبف راوسأ ىلإ تلصوو رجملا ماسقأ مظعم تمض امك «مرقلاو ايباراسو

 اهسافنأ تعطقنا دق تناك ةيلعلا ةلودلا وأ «ةينامثعلا ةلودلا نأ ودبيو

 ًاعسوت كلذ دعب ةلودلا دودح عسوتت ملف ءانييف راوسأ ىلإ تلصو امدنع

 دالبلا دقفت ةلودلا تراصو .«؟ًئيشف ًائيش عجارتتو صلقتت تذخأ لب ءركذي
 ىلع اسنرف تلوتسا دقلف .ةفلتخم خيراوت يفو ىرخألا دعب ةدحاولا ةيبرعلا
 وحن دعبو .م1879 ندع ىلع ارتلجنا تلوتساو .م187”٠ ةنس رئازجلا
 ةنس رصم ارتاجنإ تلتحاو .م١188١ سنوت اسنرف تلتحا اماع نيعبرأ
 ةنس برغلا سلبارط ىلع ايلاطيإ تلوتسا دوقع ةثالث دعبو ."" 1
 ةينامثعلا ةلودلا ةزوح نم ةيبرعلا دالبلا ةيقب تجرخ ريخألا يفو م

 بتكلا ةسسؤم .ط (87 ص) ةينامثعلا ةلودلا خيرات :ميلح ميهاربإ :دنع هتمجرت رظنا )١(
 يمالسإلا بتكملا .ط ؛يمالسإلا خيراتلا :ركاش دومحم رظناو .١ط «ةيفاقثلا
 خيرات :ناملكوربو .(2508/5) يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم :يبلش دمحأو .«5/4)

 .(400ص) .م1958 ةنس «ةسماخلا «نييالملل ملعلا راد .ط «ةيمالسإلا بوعشلا

 .(151ص) ةيمالسإلا بوعشلا خيرات :ناملكورب :رظنا (0)

 توريب .نييالملل ملعلا راد .ط «ةينامثعلا ةلودلاو ةيبرعلا لودلا :يرصحلا عطاس :رظنا (9)
 .(١؟-١١ص)

 .(١١ص) هسفن ردصملا :يرصحلا عطاس (54)

 :ناديز يجروج :دنع :رصم لالتحا ليصافت رظناو .اهسفن ةحفصلا :هسفن ردصملا (©)

 ,(775 ص ىلإ 76ص نم) .ما606 ةيناثلا .لالهلا ةعبطم .ط «ةئيدحلا رصم خيرات

 .رصم  فراعملا راد .ط ؛ةيبارعلا ةروثلا :يعفارلا نمحرلا دبع : ربكأ ليصفتبو
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 .2001914  .م5١191١ نم تدتما ىتلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ

 دهع نم ًاءدبو  تركذ امك  طاطحنالا ىف ريست ةلودلا لاوحأ تأدبو

 رومأ ىف لالتخالا أدب دقف رشع سداسلا نرقلا رخاوأ ىف ىنوناقلا ناميلس

 رمألا رخآ يف لوحت يذلا "”ةيراشكنالا ماظن لالتخاب أدب ام لوأ «ةلودلا

 تفعضو ؛ماع هجوب ةرادإلا رومأ داسف كلذ عبتو ."'داسفو ىضوف ةلآ ىلإ

 جئاتن ىلإ ماظنلا اذه يدؤي نأ يعيبطلا نم ناكو .“*”ةيزكرملا ةموكحلا كلذل

 ليمت ةيزكرملا ةموكحلاف .”ههعماطمو ةالولا مامأ لاجملا حسفي هنأل ةئيس

 حنجتو «طورشلا ضعب تحت هبصنم يف هيقبتو يلاولا ءاضرتسا ىلإ ًانايحأ
 ةيركسع تالمح لاسرإب ةرواجملا تايالولا ةالو رمأتو ةدشلا ىلإ ًانايحأ

 ءانب ةيبيدأتلا ةكرحلا يف حجني يذلا يلاولاو .ةنطلسلا رماوأل هعاضخإو هبيدأتل

 ضعب هعاطقإب امإ «هلمع ىلع هل ةأفاكم بلطي ام ًاريثك ةطلسلا رماوأ ىلع

 (9هئابرقأ وأ هئانبأ دحأ ةيلوتب امإو ةينغلا تاعطاقملا

 اليلد تناك اشاب يلع دمحم دهع يف رصم يف تئدح يتلا عئاقولا نإ

 كلت مهفن نأ نكمي الو ««ةيلعلا ةلودلا» اهيلإ تلصو يتلا ةلاحلا ىلع

 .ذئموي ةيلعلا ةلودلا ةلاح رابتعالا رظنب ذخؤت مل ام اهتقيقح ىلع ثادحألا

 قباس ردصم :يبلش دمحأو 22٠١ 4 ص) قباس ردصم :يرصحلا عطاس :رظنا )١(

 .اهدعب امو (0//591)

 دالبلا ناملغ نم «يحيسم لصأ نم مهرثكأو صاخ لكش ىلع نوينامثعلا هأشنأ دنج مه قفشز

 مهل سيل ًادنج مهل اونوكيل «ةيركسعو ةيمالسإ ةيبرت مهوبرف مهءابآ اودقف نيذلا ةحوتفملا

 :رظنا .ليثم هل سيل «صاخ ميظنتو ميسقت ةقرفلا هذهل ناكو .ةيئيد الو ةيسنج ةيبصع

 .برح دمحم :ت («لالهلا راد .ط (55- 5760 :ص) ةينامثعلا رصم :ناديز يجروج

 - )١١5/8 قباس عجرم :ركاش دومحمو .(579 ص) قباس عجرم :ناملكورب :رظنا (7)
 .(17:ص) قباس عجرم : يرصحلا عطاسو هنو

 .(18 ص) قباس عجرم :يرصحلا عطاس (4)

 )١151/8(. قباس ردصم :ركاش دومحمو :«(55ص ) ردصملا سفن (6)

 :يواطقو 2(١6١ص) رصم خيرات :ناديز يجروج :رظنا :يلع دمحم ةلاح يف امك (5)

 :برح دمحمو .08: صوا ة"ص) .رصم ؛(فراعملا راد .ط «ايوروأو ىلع دمحم

 .م1440 .ه١٠841١ ءا1ط .قشمد  ملقلا راد (1 7 ؟ص) يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا

 ضي



 رشع عباسلا نرقلا تايادب < يرجهلا رشع يناثلا نرقلا فصتنم يفف

 امنيب اهداسف تالاح دشأ تغلب دق ةينامثعلا ةلودلا ةلاح تناك يداليملا

 نيركفملا ضعب ماق كلذل .«ةيندملا يحاونلا لك يف مدقتت ابوروأ تناك

 نامضل «يبوروألا يبرغلا مدقتلا نم ةدافتسالا ةرورضب لوقلاب نيينامثعلا
 مث نمو .اهرارمتساو اهماود ىلعو ةينامثعلا ةلودلا ةدحو ىلنع ةظفاحملا
 ةكرح لوأو .برغلا مهلتست ةيحالصإ ةكرح ةيادب مامأ دالبلا تحبصأ

 لكشيو ."'"ثلاثلا دمحأ» ناطلسلا دهع يف تناك موهفملا اذهب ةيحالصإ
 ةلودلا ىف ةيبرغلا ةفاقثلا ذوفن ءادتبا  ةيحالصإلا هتكرحب  دهعلا اذه

 نيدايم نيملسملا دالب ىف بستكت ةيبوروألا لودلا تذخأو .ةينامثعلا
 .0ةلودلاب ةيسايسلا اهتاقالع بناجب ةيفاقثلا تاقالعلل

 فرعتلا دصقب انييفو سيراب ىلإ ءارفسلا لاسرإب ةلودلا تذخأ كلذل

 ؛ةينامثعلا ةلودلا يف ةيحالصإلا نيطالسلا تالواحم تلاوتو ." ةيوروأ ىلع
 .ًاعجان ءاودلا نكي مل كلذلف ءًاحيحص نكي مل ضرملا صيخشت نأ ريغ

 يفاقثلا ىوتسملا ىلع لصاحلا داسفلل ةلودلا لاجر صيخشت ناك دقل

 نإ اهتقو هروصت داس ام لك نإ .ءساسألا نم ًائطاخ ؛يسايسلاو ينيدلاو
 نمكت ناينبلا ةداعإل ةديحولا ةليسولاف نذإ ؛بورحلا يف مزهت ةينامثعلا ةلودلا
 ىلع درمتلاب - هسفن - شيجلا اذه ماق دقل .' '*”يوق شيج ةماقإ يف - طقف -

 تيقبو .'””«يبوروألا ماظنلا ىلع ًاديدج ًايوق ًاشيج» هئاشنإ ةجيتن ناطلسلا
 ديمحلا دبع ءاج ىتحو ءأوسأ ىلإ ءىيس نم روهدتت اذكه ةلودلا لاوحأ

 ."""ماع نيثالث ةلودلا طوقس هب رخأ ءائيش عنصي نأ لواحو يناثلا

 هتكرح رظناو ءاهدعب امو (58١ص) ةينامثعلا ةلودلا :ميلح ميهاربإ :دنع هتمجرت :رظنا )١(

 .(7١ص) يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا :برح دمحم :دنع ؛ةيحالصإلا

 ١ .(17١ص) قباس عجرم :برح دمحم :رظنا (0)

 .ةحفصلا سفن .:قباسلا ردصملا 69
 .(١25ص) قباس عجرم :برح دمحم :رظنا (4)

 .(١5١ص) قباس عجرم : برح دمحمو .اهدعب امو (190١ص) ةينامثعلا ةلودلا : ميلح ميهاربإ :رظنأ ()

 ةمدقم .(7 - ©هص) ةيسايسلا ىتاركذم :ديمحلا دبع :ديمحلا دبع لمع ليصافت رظنا (5)

 :«(١١ص) كانه هتمجرتو .ه405١ «ةسماخلا «ةلاسرلا ةسسؤم .ط «برح دمحم
 .اهدعب امو (6١٠©ص) ديمحلا دبع ناطلسلا :برح دمحمو

 نذرا



 نكلو «فيعضلا اهشيج يف نكي مل ةيلعلا ةلودلل يقيقحلا ضرملا نإ
 كلذكو ةلودلا دسج ىف :2ةيديرتاملا ةديقعلا ترشتسا دقل ءاهنيد ىف ناك
 ,"””رايتخا هيف هل سيل «هلمع ىلع ًاروبجم ناسنإلا ربتعت يتلو «ةيرعشألا
 نوكرلا ىلإ ملسملا وعدي امم ناميإلا يف ًاطرش سيل لمعلا ربتعت اهنأ امك
 ءادب كلذك ةيلعلا ةلودلا تبيصأ امك .ةيلابلا ماهوألاو ةبذاكلا ينامألا ىلإ

 ةلودلا سأر ىلإ تلصو ىتح ةلودلا ءاجرأ يف تلغلغت يتلا «ةيفوصلا

 اذه نإ :لوقن اننأ الإ ءاهرثأ ىرخألا ءاودألل نوكي نأ ركنن الو ."”ةيلعلا
 مل فسأللو .هل عبت هدعب امو «ةلودلاب تلح يتلا ايالبلا لك لصأ وه ءادلا

 «ةديدجلا تاحالصإلا يف ةعيرشلا ماهلتساب ىدان يذلا توصلل دحأ تفتلي

 .حايرلا جاردأ تاحالصإلا لك تبهذف

 :يناثلا بلطملا
 رصم يف ةيسايسلا ةايحلا

 خيشلا شاع دقو .هترسأو 0”*2يلع دمحم» ةنبا ةثيدحلا رصم ربتعت

 ةلاحلل ضرعن نحنو  نسحي اذل .ةرسألا هذه مكح لظ يف رصم يف ديشر

 نم ءيشب ولو ««ةثيدحلا رصم» لوانتن نأ  ديشر خيشلا رصع يف ةيسايسلا
 .راصتخالا

 :اهشرعل يلع دمحم ءاقتراو ةيسنئرفلا ةلمحلا دعب رصم

 الاجم اهنم ةيسنرفلا ةلمحلا جورخ دعب اهفورظو رصم لاوحأ تناك

 ؛(47 )41/54  يبرعلا بدألا خيرات :ناملكورب :رظنا :يديرتاملا روصنم يبأ ىلإ ةبسن )١(

 راد .ط (57١؟  ١6١/؟) ةداعسلا حاتفم :هداز ىربك شاطو .رصم  فراعملا راد .ط

 .رصم «ةثيدحلا بتكلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهعضوم يف لئاسملا هذه ىلع مالكلا يتأيس (؟)

 ناطلسلا :برح دمحمو «(ةيشاح/56٠ص) يتاركذم :يناثلا ديمحلا دبع :رظنا (6)

 45١(. ص) ديمحلا دبع

 .اهدعب امو (55١ص) ةئيدحلا رصم خيرات :ناديز يجروج :هتمجرت رظنا (5)
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 ةرطيسلا لواحت اهلك ىوق ثالث تدجو دقل .رماغم لك همحتقي نأ عيطتسي

 ."”زيلجنإلاو كيلامملاو «كارتألا :مه «نييسنرفلا دعب رصم ىلع

 يتلا ةيكرتلاو ةيزيلجنإلا شويجلا عم رصم ىلع «يلع دمحم» طبه دقل

 ."”رصم نم هجارخإو «تربانوب» ةلزانمل تدشح

 ال ًايمأ كلذ عم ناكو تحب ًايركسع ًاينابلأ ًايدنج «يلع دمحم» ناكو

 اميأ اسنرف ةصاخو ةبوروأب هرافظأ ةموعن ذنم بجعأ دقل . 00 ةباتكلا نسحي

 ىلإ هئيجم لبق ةليوط ةرتف شاعو دلو دقلو ءريثأت قمعأ اهب رثأتو «باجعإ

 .(9ةديدجلا ةراضحلا هذه نم ًابيرق رصم

 دعب رصم اهب ترم يتلا فورظلا لالغتسا يلع دمحم نسحأ دقل

 ."”اهشرعو رصم يسرك ىلإ لصي نأ ءاكذب عاطتساو هتلمحو تربانوب جورخ
 اهنئازخو رصم شرع ىلإ لصي نأ عاطتسا نيح ًايرقبع ناك هنإ :ليق اذإو
 لدأ هب دارفنالاو مكحلا يف رارمتسالا هتعاطتسا نإ :ًاضيأ لاقي نأ ًامازلف

 يلع دمحم صلخت دقل .'"يتاذ قوفتو ةيكذ ةيصخشو ةيرقبعب هعتمت ىلع
 اوضقأ مكو «نتفلا نم ريثكل ًاراثمو ًاردصم ًامئاد اوناك نيذلا كيلامملا نم

 بعشلا اومعزت يذلا ءاملعلا نم صلخت هنأ امك .ديدجلا يلاولا عجضم

 ."”'اهل ًازيزع راصف رصم شرع يسرك ىلإ «يلع دمحم» اولمحو «يرصملا

 دومحمو .(047ص) ةيمالسإلا بوعشلا خيرات :ناملكورب :لاوحألا هذه ليصفت رظنا )١(

 :يبلش دمحأو )/١5١(« ةيرصم ولجنالا .ط ءرشع نماثلا نرقلا يف رصم :يواقرشلا

 1 .اهدعب امو (00/0) يمالسإلا خيراتلا
 .(١25:ص) ايوروأو يلع دمحم :يواطق (؟)

 ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا : يلع دركو 2((99١ص) ةثيدحلا رصم :ناديز يجروج :رظنا (0

 .ةرهاقلا م974١ ةثلاثلا «فيلأتلا ةنجل ط (177ص)

 .(737ص) ابوروأو ىلع دمحم :يواطق :رظنا (5)

 .ط .اهدعب امو (4ص) ةيسنرفلا ةلمحلا :يعفارلا نمحرلا دبع :تاسبالملا هذه رظنا (©)

 ,.ه8١/"١7 «ةعبارلا ءرصم ةضهن

 .(19؟ص) ءابوروأو يلع دمحم» :يواطق (5)

 خيراتلا :يبلش دمحأو .اهدعب امو (١١٠١ص) ةثيدحلا رصم :ناديز يجروج :رظنا (0

 .اهدعب امو ("07/0) يمالسإلا

 مه



  مدقو .2''ةينامثعلا ةياصولا نم ررحتيل ارتاجنإو اسنرف نم برقت هنإ امك
 اهتدايس ىلع ىدعت ام ناعرس هنكل ."”دجنو ''”نانويلا ىف ةلودلل هتامدخ

 عست ةوقلاب اهيلع ًامكاح يقبو ايروس مجاه امدنع ًاديدش اجرح اهل ببسو
 .)اهي ةينامثعلا ةلودلا ةثاغتسا دعي ةيبرغلا لودلا هتجرخأ نأ ىلإ تاونس

 رصم مكح هئانبأو يلع دمحمل راص .م٠184 ةنس ةدهاعم ىلع ءانبو

 .ينامشعلا ناطلسلا نم «فيرش طخ» بجومب ًايثارو

 :ةثيدحلا ةلودلا ءانيو يلع دمحم

 ةدايز ىلع لمعلا ىف ًاكمهنم لازي ال '”ةدومحم» ناطلسلا ناك امنيبو
 يرصملا هعبات ناك «لئاط ريغ نم نكلو تاحالصإلا قيرط نم ةلودلا ةيلاعف
 كلذ ىف ىضم ًاضيأ هنكل ءًاديعب ًاقبس ليبسلا اذه ىف هقبس دق «ىلع دمحم»
 ْ .ةثيدحلا ةيبرغلا ةراضحلا ًامهلتسم

 قحلت ةثيدح ةلود رصم لعجي نأب ًاريبك ًامامتها «يلع دمحم» متها

 ."تربانوب ةلمح نم ىقب ىسنرف طباض ىلع هيف ًادمتعم شيجلا وحن هجتا ام

 دودسلا أشنأف ةيعارزلا تاحالصإلا نم ةريبك ةعومجم تثدح هدهع ىفو

 )١( 556نص) ةيمالسإلا بوعشلا خيرات :ناملكوربو :«(١25ص) قباس عجرم :يواطق 5(.

 دمحم رصعل يبرحلا خيراتلا : يكز نمحرلا دبعو .(738ص) قباس عجرم :يواطق :رظنا قفز

 .ه1759 «فراعملا راد .ط (89 )57  يلع

 قباس عجرم :يبلش دمحأو .اهدعب امو (197١ص) رصم خيرات :ناديز يجروج :رظنا (6)

 يلع دمحم بورح يف ةديدج ةءارق :مانغلا دمحم نب ناميلس : ىرخأ ءارآو «(57/5)

 .اهدعب امو (©ص) ه٠٠4١ ةنس ىلوأ .ط «يدوعسلا يبرعلا باتكلا .ط «ةيعسوتلا

 .اهدعب امو (551ص) قباسلا عجرملا :ناملكورب :ليصافتلا رظنا (4)

 :ًاضيأ رظناو ”١77(2 ص) ةثيدحلا رصم :ناديز ىجروج :دنع فيرشلا طخلا اذه رظنا (©)
 رصم «فراعملا راد .ط .اهدعب امو (١9١ص) نادوسلاو رصم :يركش داؤف دمحم .د
 م14

 7١07(. ص) ةينامثعلا ةلودلا :ميلح ميهاربإ :هتمجرت رظنا (5)

 .اهدعب امو ١185( ص) قباس عجرم :ناديز يجروج رظنا 0
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 ؛«نطقلاك لبق نم نكت مل ةديدج ليصاحم لخدأو «عرتلا رفحو رطانقلاو

 تاعانص لخدأ ةعانصلا لاجم يفو .ةيملاع ةرهش اذ كلذ دعب حبصأ يذلاو

 عناصمو جيسنلاو لزغلا عناصم كانه ناك ةحلسألا عناصم ىلإ ةفاضإلابف «ةماه

 ."”جاجزلاو نوباصلاو قرولاو ركسلا عناصمو «ديدحلا كبس

 نم اباش نيعبرأ نم نوكتت تناكو اسنرف ىلإ ةيرصم ةثعب لوأ لسرأو
 دمتعا ةثعبلا ءاضعأ داع املو ءدعب اميف مهددع داز «نييرصملاو كارتألا

 كلذ ىلع هدعب نم هؤانبأ ىضمو بناجألا لحم مهلحأو يلع دمحم مهيلع

 ىلإ رمألا لصو ىتحو .مهل اكلم تحضأ يتلا رصم رمأب مامتهالا يف

 نم تسيل يدالب نإ» :لوقي ناك يذلا ميهاربإ نب ''”«ليعامسإ» :هديفح
 فرفز سال
 ."' «ابوروأ نم ءزج يه لب ايقيرفأ

 ربكألا هنبا نباو هتفيلخ الإ يلع دمحم ءانبأ نم طخلا اذه نع ذشي ملو

 .“”لوألا اشاب سابع وهو :اشاب ميهاربإ ةافو دعب يلو يذلاو «نوسوط»

 هضغب هنع فرعو ةيقرش ةينيد ةيبرت ىبرت دق لجرلا اذه ناك دقل

 اسنرف ىلإ تاثعبلا دافيإ فاقيإ ىلع لمع نأ ىلإ رمألا هب غلبو نييواسنرفلل
 هضغب فرعت تناك يتلا  اسنرف يف اميس الو  ًامومع نويبروألا هذختاو

 ًابصعتم ًاملسم ناك هنإ» :ناملكورب هنع لوقي كلذل .مهماهسل ًافده اهل

 قحلاو :2'”ةيغاط ناك هنأب همهتيو .©””«ًاديعب ًءاردزا ةيبوروألا ةيبرتلا يردزي
 دقف :هتيالو لبق لوألا :نيثداحب كلذ ىلع للدنو .ًايقت ًائيدتم ناك هنأ

 )١( قباس عجرم :ناديز يجروج :يلع دمحم تاحالصإ ليصافت رظنا )ص١58  ١97(.
 ايوروأو ىلع دمحم :يواطقو )ص١9 و5١7(.

 .(4١5:ص) ةثيدحلا رصم خيرات :ناديز يجروج :هتمجرت رظنا (0)

 .(77 ص) ةبوروأو يلع دمحم :يواطق :رظنا (6)

 .(751/9) مالعألا :يلكرزلاو (١١5:ص) قباس ردصم «ناديز يجروج :رظنا (54)

 .(6855ص) ةيمالسإلا بوعشلا خيرات (©)

 ليعامسإ دهع يف رصم :رظنا :يبويألا سايلإ :هنم رخسيو «(075ص) قباسلا ردصملا (5)

 .ه١5١ ةنس «ةيرصملا بتكلا راد .ط (70 و14181

 انذي



 جرخي نأ «يلع دمحم» هدجل كاذنآ رصم ظفاحم لوألا سابع عاطتسا

 افوخ مايأ ةث ةثالث دعب الإ «يلع دمحيم)ا اوربخي نأ دونجلا عطتسي ملو ءاهربد

 لل دامو ٠7 سابعب نب ب ناك هنأل ًائيش لعفي مل لاح لك ىلع هنكلو ءهنم
 و .""امهتايح ةياهن ىلإ دوعس نب لصيفل ًاميمح ًاقيدص سابع راص نيحلا
 ةديقع نايرس يف ربكألا لضفلا هل ناك رصم يف ةوعدلا ةمئأ راشتنا نأ بير

 اوقحتلاف «ملع ةبلط اوناك «نييباهولا» ءالؤه نأ اميس الو «كانه ديحوتلا

 . .اوسردو هيف اوسردو رهزألاب

 ددرتي ناك يذلا يلع دمحم دالوأ نم ديحولا وه لوألا سابع ناكو

 يفو ."*”ةينيدلا ظعاوملاو سوردلا عامتسال ناضمر رهش يف دجاسملا ىلإ
 الإ ةالصلا تقو عراوشلا يف ريسي نأ عيطتسي دحأ نكي مل اشاب سابع مايأ

 ناك سابع ادع اميفو .'”سابع دونج «كارتألا «ةيشيواشلا» طايسل ضرعت
 نوعبتيو «ريبكلا يلع دمحم» مهيبأ ىلإ نوليمي ًاعيمج يلع دمحم ءانبأ

 .برغلا ىلإ نيلئام مكحلا يف هتسايس

 دمحم نب (©0اشاب ديعس دمحم رصم شرع ىلوت لوألا سابع دعبو

 دونب يف ناك دقو «نييسنرفلا عم سيوسلا ةانق رفح قافتا عقو يذلا «يلع

 زبن ببسب هب اورهتشاو مهدالب جراخ بقللا اذهب هللا مهمحر  ةوعدلا ةمئأ فرع دقل )١(

 ًابهذم تسيل لَك اهبحاص ىلإ الإ بسنت ال ةوعدلا هذه نإف الإو هب مهل ةوعدلا موصخ

 .(586/5) رانملا ةلجم رظناو .مهيلإ اهتبسن حصي مهل

 .(0ص) لوألا سابع تاباطخ ةعومجم :يلع دمحم ريمألا :ةثداحلا كلت ليصافت رظنا (9)

 ضايرلا ةبتكم .ط .ءدجملا ناونع :رشب نبا رظناو «(5 - هص ) قباسلا ردصملا (9)

 .دوعس نب دمحم نب هللا دبع نب يكرت نبا :وه «لصيفو )5١0/١(. .ضايرلا «ةئيدحلا

 .(84/5) دجملا ناونع :رشب نبا :رظنا

 .(4 :ص) لوألا سابع تاباطخ ةعومجم :يلع دمحم ريمألا (4)

 .(6ص) هسفن ردصملا (8)
 مالعألا يلكرزلاو 4270 :ص) ةثيدحلا رصم خيرات :ناديز يجروج :هتمجرت رظنا (5)

 .ما9891 ةرشع ةيناثلا «توريب نييالملل ملعلا راد .ط )١40/5 -١11١(

>64 



 وأ اشاب ليعامسإ نأ الإ :'''نييرصملاو رصمب ةفحجم طورش قافتالا اذه

 ًاهبش سانلا ربكأ ناك يذلاو «'"”نويبوروألا هيمسي امك ميظعلا ليعامسإ

 ."””فاحجإلا نم صلختيو طورشلا هذه لدعي نأ عاطتسا هتسايس ىف هدجب

 ةقفوم ةراضحلا رامضم يف هدالب نأش عفرل اشاب ليعامسإ دوهج تناك دقلو

 ةعارزلا مدخف .تاهجلا ةفاك نم رصم ةيمنتب ًاغلاب ًامامتها متها دقف ءًاضيأ

 وأ يرصملا نطقلا حبصأ دقلو «هلبق دحأ هلعفي مل امب ميلعتلاو ةعانصلاو

 ببسب هجاتنإ نع اكريمأ فقوت دعب اميس ال ةيملاع ةرهش اذ ضيبألا بهذلا

 هتعارز يف عسوت يذلا يرصملا نطقلا رعس عفتراف «كانه ةيلهألا برحلا

 ناك هنكلو «'؟اذه انموي ىلإ رمتسا ءرصمل ريبك ريخ ردصم حبصأف ءادج
 ىلع ًادمتعم ضارتقالا يف عسوتو ءاهذيفنت ىلإ عرسأف «هتطخ يف الجعتم
 برحلا فقوت ببسب هرعس ضفخنا نأ ثبل ام يذلا «ضيبألا بهذلا»

 ةمزألا تأدبو .'”قوسلا ىلإ يكريمألا نطقلا ةدوعو اكريمأ يف ةيلهألا

 هكالمأ عاب ىتح ليبس لكب اهنم جورخلا ليعامسإ لواحو ءدتشت ةيلاملا

 هعلخ ىلع تلمعف كلذ نم هنكمت نأ أشت مل ابوروأ نأ الإ ءهترسأ كالمأو

 طابض دحأ ةقامح ارتلجنإ تلغتسا قيفوت هنبا دهع ىفو .كلذ ىف تحجنو

 رصم يف حبصأ نيحلا كلذ نمو ءاهشويجب رصم تلتحاو يرصملا شيجلا

 ."0ارتاجنإ :وه ىلعف رخآلاو «يويدخلا :وه يعرش امهدحأ :نامكاح

 امو (5١5؟ :ص) سيوسلا ةائق عورشم :يسنم حلاص دمحم .د :طورشلا هذه رظنا ()

 .ط .سيوسلا ةانق رفح يف ةرخسلا :يوانشلا دمحم زيزعلا دبع روتكدلا :رظناو ءاهدعب

 .ةيردنكسإلا «فراعملا ةأشنم

 .(5الا/ :ص) بوعشلا خيرات :ناملكوربو ١١7(« :ص) قباس ردصم :يواطق :رظنا ()

 )50/1١(. قباس ردصم :يبويألا :رظنا (6)

 .(154 )45/1  قباس ردصم :يبويألا دنع ليعامسإ دوهج ليصفت :رظنا (5)

 .اهدعب امو (5504/5) قباس ردصم :يبويألا :رظنا (©)

 امو (”794 :ص) رصم «فراعملا راد .طء«ةيبارعلا ةروثلا :يعفارلا :كلذ ليصافت رظنا (؟)
 بوعشلا خيرات :ناملكوربو ءاهدعب امو (؟75:ص) قباس ردصم :ناديزو ءاهدعب

 بتكملا .ط 4١( :ص) ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا :نيسح دمحمو ,(ا/لا* <: ص)

 .ه1799 «ىلوألا «توريب «يمالسإلا
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 ديقي نأ يف قيفوت دمحم نبا ''"(يناثلا سابع» تالواحم حلفت ملو
 دض يرصملا بعشلا عم ًافلاحتم ًاقداص ًاينطو ناك هنألو ءارتلجنإ ةطلس

 برحلا مايق دعب ايناطيرب مامأ نكي مل «ينامثعلا ناطلسلل ًايلاومو ارتلجنإ
 كلذبو ''”«لماك نيسح ناطلسلا» هب لدبتستو هليقت نأ اَّلِإ ىلوألا ةيملاعلا
 ةعقاو ةكلمم رصم تحبصأو ةينامثعلا ةلودلا عم رصمل ةقالع لك تعطقنا

 ارتلجنا تجرخ لوألا داؤف دمحأ دهع يف مث .يناطيربلا جاتلا ةرطيس تحت

 نم رصم مكح نم رخآ ناكو .ةيروهمجلا دهع يف ًايئاهن تجرخ مث ًايئزج
 ."”«يناثلا داؤف دمحأ» وه يلع دمحم ةرسأ

 نم دتمت ةيروطاربما «يلع دمحم» ةرسأ دهع يف رصم تحبصأ دقل
 تمضو «ءاوتسالا طخ بونج تاجرد عبرأ ىلإ اَلامش طسوتملا رحبلا
 قرش ىلإ رمحألا رجبلا لحاوس نمو «ةشبحلا يف ررهو لاموصلاو ايرتيرأ

 ىلإ هعبنم نم لينلا رهن ىلع ءاليتسالا رصمل متو ءًابرغ داشت ةريحب
 يف ةايحلا رادم هيلع يذلا ديعسلا رهنلا اذه اهتضبق يف حبصأو «هبصم

 , ؟0دالبلا

 ةعارز ببسب ةينغ ةلود رصم تحبصأ ةيداصتقالا ةيحانلا نمو

 سيوسلا ةانق قش نم أرثأ دعبأ تناك ىتلاو يرصملا نطقلل «ليعامسإ»

 ."ةيملاعلا اهتيمهأو رصم ةناكم تداز ةانقلا هذه رفحبو ءاهسفن

 )١( مالعألا :يلكرزلاو (”0 :ص) ناديز يجروج :دنع هتمجرت رظنا )/550 -351(

 :ص) لماك ىفطصم :يعفارلا :رظناو  )747 75١.رصم ؛فراعملا راد .ط

 .اهدعب امو )057/١( رانئملا ةلجم :اضر ديشر دمحم :رظنا (©)

 راد .ط (70”7 )19/1”  ةيرصملا ةسايسلا يف تاركذم :لكيه نيسح دمحم :رظنا (6)

 .رصم «فراعملا

 ةنس «ةيردنكسإ «لدعلا ةعبطم .ط (؟48/6١5) ءاوتسالا طخ ةيريدم :نوسوط رمع :رظنا (14)

 رصم ةعبطم .ط ؛(7١:ص) ةيقرشلا ةيقيرفأ يف رصم :يربص دمحمو «ه0

 .ه1979 ءاهتبتكمو

 .(5056 :ص) بوعشلا خيرات :ناملكورب :رظنا (5)
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 :ثلاثلا بلطملا

 ماشلا يف ةيسايسلا ةايحلا

 :يه «تاباين» تس ىلإ ةمسقم كيلامملا دهع ىلع ماشلا دالب تناك

 يف (ماشلا دالب» ةرابعف «كركلاو «ءدفصو «٠ سلبارطو «ةامحو «بلح ةباين

 «نانبلو «ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاب مويلا ىمسي ام لمشت كيلامملا رصع
 يلاحلا دودحلا طخ نيب عقت يتلا قطانملا ىلإ ةفاضإلاب ندرألاو نيطسلفو

 نايإ ايروس نم ايكرت اهتبصتغا يتلاو سوروط لابج حوفس نيبو ايكرت عم
 وحن ىلع ماشلا يف ةيباينلا رئاودلا كارتألا ىقبأ دقو «"'”يسنرفلا رامعتسالا
 ماظن يف ءيشلا ضعب اولدب مهنكلو كيلامملا دهع ىلع هيلع تناك ام

 لدب يلاولا ىمسي مكاحلا حبصأو ةلايإ وأ ةيالو ةباينلا تيعدف ةيمستلا

 ةكرحلا بقع ضعب يف اهضعب تايالولا هذه تجمدنا مث ."”بئانلا
 ةيالو يه :ثالث ماشلا تايالو تحبصأف "”يلازغلا اهداق يتلا ةيلالقتسالا
 ًازكرم نوكتل ١5١ ةنس ةيالو اديص تراص مث «سلبارطو بلحو قشمد

 .(*نانبل ىلع ةباقرلل

 :ةالولا

 نم رصم اهتخأ هب تزاف ام لثمب ءاهتايالوب «ماشلا» وأ ايروس زفت مل
 ءىيس نم ريست ينامثعلا حتفلا نم تيقب لب «يلالقتسالا هبش يتاذلا مكحلا

 هيلع لوحي ناك نم مهنم ديعسلاو ءاهيلع ةالولا لدبت بقاعتو ءأوسأ ىلإ

 .مهب مهريغ لدبتسيو نوفرصي مث ارهشأ اهيف نوميقي مهرثكأو «لوحلا

 .ط (؟50 :١71 ص) نيينامثعلاو كيلامملا رصع نيب قشمد :يبلعلا نسح مركأ :رظنا )١(

 يمالسإلا خيراتلا :يبلش دمحأو ه7 م1947 :ىلوألا :عيزوتلل ةدحتملا ةسسؤملا

(545/0). 

 يمالسإلا خيراتلا :يبلش دمحأو 0278 : ص) ةيبرعلا دالبلا :يرصحلا عطاس :رظنا (؟)

(545/0). 

 .(05:07/0) قباسلا عجرملا :يبلش دمحأ :كلذ ليصافت رظنا (*)

 .(545/0) قباسلا ردصملا (54)

 حل



 نيذلا كئلوأك كيلامم كانه نكي مل ذإ .اشابلل ًايمسر ًابصنم ةيالولا تناكو

 برق نإ مث «هشيع هيلع نوصغني وأ هناطلس اشابلا نوعزاني رصم يف اوناك
 بلاكت ناك انه نمو .ةبيهلا نم ًاعون تاوشابلا ةالولل نمض ةيكرت نم ايروس
 اوعفدي نأ نيدعتسم ةيالولا ىف نوعماطلا ناكو ءًأظوحلم ايروس ىلع ةالولا

 غلب ذإ ايروس تايالو لك يف ةالولا ددع كلذب رثكف ءاهولانيل ةظهاب ةوشر
 يتلا نينامثلاو عبرألاو ةئاملا نينسلا لالخ ًايلاو اا قشمد ةيالو يف مهددع

 .©"”ينامثعلا حتفلاب تأدتبا

 :ماشلا ميسقت و تازايتمالا

 مساب  اهتوق جوأ يف يهو  ةينامثعلا ةلودلا ىلإ اسنرف تمدقت

 نع زاتمي ةيلعلا ةلودلا لخاد اهاياعرل ًازكرم بلطت ةيسامولبدلاو ةقادصلا

 اذه ىلع 6١ه ةنس تلصحف كلذ ىف تحجن دقو لودلا ىقاب اياعر

 ىلع ايسور تلصح ىتح قحلا اذه ىلع اسنرف تلصح نإ امو ءزايتمالا

 صرفلا زهتنت ابوروأ تناكو ."”سكذوئرألا نييحيسملل ةبسنلاب هل ليثم قح
 ديزم يلاتلابو نييحيسملل تازايتمالا نم ديزم ىلع لصحتل رخآل نيح نم

 ."”تاروثو نتف تماقو ارتلجنإب نيديؤم زوردلا فقوو اسنرفب نيديؤم

 نانبل تلصفنا يبوروألا لخدتلاو نتفلا يلاوتل ةجيتنو ١18754 ماع يفو

 ةيملاعلا برحلا مايق ىتح كلذك تلظو ايروسو ةينامثعلا ةلودلا نع ًايمسر
 .' ”ىلوألا 2 ل

 ىلع بادتنالا قح ىلع اسنرف تلصح ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعبو

 «توريب «نييالملل ملعلا راد .ط 570((2/؟) ماشلا ططخ :يلع درك دمحم :رظنا )١(
 .(195/0) قباس عجرم :يبلش دمحأو .ه7٠4١ «ةثلاثلا

 .اهدعب امو (545/0) قباسلا عجرملا :يبلش دمحأ :رظنا )٠(

 قباس عجرم :يبلش دمحأو 181/8(«2) يمالسإلا خيراتلا :ركاش دومحم :رظنا (6

 .(١0و/١ ماشلا ططخ :يلع درك دمحمو ,(غةا//ه)

 .(444/0) قباس عجرم :يبلش دمحأ :رظنا (4)
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 نانبل» مساب نانبل ىلإ تّمضو ايروس نم ءازجأ تعزتناو نائبلو ايروس

 نيطسلف عازتنا وه بادتنالا اذه لظ يف رخآ ميسقت كلذ الت مث «2'”«ريبكلا

 ومير ناس رمتؤم هررق ام ىلع ءانب يزيلجنإلا بادتنالل اهعاضخإو ايروس نم
 قيقحتل ارتلجنإ لمعت نأ ىلع بادتنالا كص يف صنو ١97١ ليربإ يف

 0 - ن7 .٠ .٠

 ."”دوهيلل ًايموق ًانطو نيطسلف لعجب روفلب دعو

 )١( قباس عجرم :يبلش دمحأو 20771 - 757:ص) بوعشلا خيرات :ناملكورب :رظنا ١

 غ:ة4ة/ه) _ ٠١ضه(,

 :يبلش دمحأو ءاهدعب امو (778: صو ا/55:ص) قباس عجرم :ناملكورب :رظنا (9)

 .(6:+/6) قباس عجرم

 فو



 :يناثلا ثحبملا

 «ليوط عوضوم هنأل «ةايحلا هذه رهاظم عيمجل قرطتن نأ انينعي ال

 رصم ىف ةيفاقثلاو ةيملعلا ةلاحلا نع ةزجوم ةماع ةروص ىطعأ نأ ديرأ امنإو

 .هتايح امهيف ديشر خيشلا ىضمأ ناذللا نارطقلا امهو ماشلاو

 «ىربك ةيفاقثو ةيملع ةضهن هترسأو يلع دمحم دهع يف رصم تدهش
 نكلو «ميلعتلا لجأ نم ال ميلعت وه يلع دمحم دهع يف ميلعتلا ناك نئلو

 هنإف .ًاريبك ًاعفن عفن دق لاح لك ىلع هنأ الإ «يوقلا شيجلا» لجأ نم ميلعت

 ةيسدنهو ةيعانصو ةيبرح نم تئشنأ يتلا سرادملا ىلإ ًاقيرط دجو دق
 مهنع اومهفيل ةيبنجألا تاغللا اونسحي نأ نييرصملل دب ال ناكو «ةيبطو

 ئشنأو «برغلا ىلإ لسرت ثوعب ىلإو نسلألا ةسردم ىلإ ةجاحلا تدجوف
 .ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا نم ريثك كلذ ءانثأ يف

 :(')تاثعبلا

 نونفلا يف نابش جيرخت تاثعبلا هذه نم يلع دمحم ضرغ ناك

 .اهعفن نم ربكأ اهمثإ ناك امبرلف تاثعبلا هذه لثم نم ًامئاد زارتحالا بجي )١(



 ١855 ةنس يفف .ةمجرتلاو نيدعتلاو بطلاو اكيناكيملاو داصتقالاو ةيركسعلا

 نيعبرأ نم ةفلؤم تناكو اهيلإ تلسرأ ةيميلعت ةثعب لوأ اسنرف ىلإ لسرأ
 بطلا ةسردم ةبلط نم مهضعبو «ينيعلا رصقلا» ةذمالت نم مهمظعم ءًاباش

 ةيبرحلاو ةيندملا ةسدنهلاو ةيرادإلا نيناوقلاو ةيركسعلا نونفلا ملعتب .مهرمأو

 فين لاسرإ ىلع ىلع دمحم لمح ًاريبك ًاحاجن ةثعبلا هذه تحجن دقلو

 ايلاطيإ ىلإ لبق اهلسري ناك يتلا تائعبلا لاطبإ ىلعو سيراب ىلإ ًابلاط ةئامو
 ١ ."”ىرخألا دالبلاو ءارتلجنإو

 نابشلا نم ةعومجم راتخاف ثوعبلاب ىنع يذلا «ليعامسإ» دهع ىفو

 نوناقلاو ةسدنهلاو بطلا ةساردل اهريغو ايلاطيإو ارتلجنإو اسنرف ىلإ مهدفوأ
 راسف .صخش يتئام هدهع يف ثروعبلا ءاضعأ ددع غلبو ةليمجلا نونفلاو

 ."”كلذ يف هدج جهن ىلع «ليعامسإل

 بطلا ةسردم لثم ايلعلا سرادملا نم ةعومجم رصمب «ىلع دمحم» أشنأ

 ةعارزلا ةسردمو ةلديصلا ةسردمو ةسدنهلا ةسردمو « "06كب تولك» اهأشنأ ىتلا

 سرادملا نم ًاددع أشنأ امك .ةفلتخملا ةيبرحلا سرادملاو نسلألا ةسردمو

 هيف دجو يذلا رهزألا ىلإ كلذك مامتهالا ضعب هجو امك «ةيوناثلاو ةيئادتبالا

 سرادملا تغلبو .تاثعبلاو ايلعلا سرادملا ةيذغتل بالطلا نم هتجاح دسي ًانيعم

 ىتح تاونس عضب ضمت مل اناويد اهل أشنأ نأ يلع دمحم دهع يف ةرثكلا نم

 .©ايلع ةسردم رشع ةتس اهنم ةسردم نيعبس هل ةعباتلا سرادملا تحبصأ

 )١( :ص) ةثيدحلا رصم خيرات :ناديز يجروج :هدهع يف تائعبلا ةفرعمل رظنا 5197(2
 ليعامسإ دهع يف رصم خيرات :يبويألا سايلإو )١/١71(: مالسإلا :يلع درك دمحمو

 قباس عجرم :يبلش دمحأو 2077 :ص) ةيبرعلا ةراضحلاو )06057/0.

 :يبلش دمحأو )718/١(« قباس عجرم :يبويألا سايلإ :رظنا هدهع يف ثوعبلا نعو (؟)

 .0745/0) قباس عجرم

 195١0(.  85١ص) ةئيدحلا رصم خيرات :ناديز يجروج :هتمجرت :رظنا (9)

 دمحأو ءاهدعب امو )١19/1١( قباس عجرم :يبويألا :سرادملا هذه نع تاليصفت رظنا (5)
 .(65/0) قباس عجرم :يبلش
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 ةرازول ةاونلا ربتعي يذلا سرادملا ناويد ديعأ ليعامسإ دهع يفو
 «ىرقلاو ندملا يف يئادتبالا ميلعتلا رشنو «ميلعتلا ةحئال ردصأو «فراعملا
 ناكو ءةسردم رشع ةعبسو ةئامنامثو فالآ ةعبرأ ليعامسإ دهع يف ئشنأ دقف
 نيب ليعامسإ طبرو .ءطقف ةسردم نينامثو ةسمخو ةئام هلبق سرادملا ددع

 ةينفلاو ةيزيهجتلا سرادملا نم رثكأو «ةيئادتبالا سرادملا نيبو بيتاتكلا
 دقف ءًاجودزم ًاطاشن يلاعلاو ينفلا ميلعتلا يف ليعامسإ طاشن ناكو .ةيلاعلاو
 مث اهأشنأ دق يلع دمحم ناك يتلا ةينفلاو ةيلاعلا سرادملا بناج نم داعأ
 ةسردمك سرادملا نم ةديدج ةفئاط أشنأ رخآ بناج نمو .هدعب نم تلمهأ
 يتلا نسلألا ةسردمو «قوقحلا ةسردم ىلإ دعب نم تلوحت يتلا ةرادإلا
 ردصم تناك يتلا مولعلا رادو ءايلعلا نيملعملا ةسردم ىلإ كلذ دعب تلوحت

 ."”يزيلجنإلا لالتحالل دعب نم جاعزإ

 :ةعابطلا

 دعب اميف تلمهأ اهنكلو «هليحر لبق ةعبطم انل كرت دق تربانوب ناك
 .ةسيئرلا اهءازجأ هعم نويلبان ذخأ امبرو .اهجسنب توبكنعلا اهيلع تبرضو
 ةعبطم ضاقنأ ىلع قالوب يف ةيلهألا ةعبطملا أشنأو يلع دمحم ءاج ىتح
 ايروسو ةبوروأ نم لامعلا مدقتساو فورحلاو ددعلا اهل رضحتساف .تربانوب

 فصنلا يضمي الو .ةيلصألا اهفورح هبشت ةديدج ًافورح اوعئطصاو اهورادأف
 ةيبرعلا بتكلا عبط رثكيو عباطملا رثكت ىتح رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا

 يفو ."”ةيبدألا انتايح يف عساو ريثأت كلذل ناكو .رعشلا نيواودو ةميدقلا
 غلب ىتح ملاعلا يف ةيبرع ةعبطم ربكأ ةعابطلا راد تراص ليعامسإ دهع

 .ًافلؤم نيرشعو ًافين  هدهع ىلع - ًايونس اهيف ةعوبطملا تافلؤملا طسوتم

 ءاهدعب امو )181/١( قباس عجرم :يبويألا :كلذ يف ليعامسإ دوهج ةفرعمل رظنا )١(
 .اهدعب امو (87/0) قباس عجرم : :يبلش دمحأو

 :يبلش دمحأو (1917:ص) قباس عجرم :ناديز يجروج :ةيريمألا ةعبطملا نع رظنا (0)
 ط .(7"١:ص) رصم يف رصاعملا يبرعلا بدألا : فيض يقوشو (865/6) قباس عج رم

 .ةسداسلا ءرصم «فراعملا راد

 عك



 الماع ةعبطملا تناك لاح لك ىلعو .2"هفالخو ةمجرتملا بتكلا نع اَلضف

 نوفلؤملا ناك دقف « يضاملا نرقلا يف يرصملا لقعلا ظاقيإ يف ًارثؤمو ًامهم

 ًانامثأ فلكي خسنلا اذه ناكو «ةعبطملا روهظ لبق ديلاب خسنلا ىلع نودمتعي

 ةعبطملا ترهظ املف «كلذ فلكتي نأ عيطتسي سانلا لك نكي ملو «ةظهاب

 لب خسنلا تائم هنم عبطي دحاولا باتكلا حبصأو بتكلا رشن ىلع تلمع

 .اهفالآ

 :فحصلا

 :يه ترهظ ةفيحص لوأو ءفحصلا رادصإ ةعبطملا تلهس دقلو

 تردص ام لوأ ردصت تناكو "يلع دمحم» اهأشنأ يتلا «ةيرصملا عئاقولا»

 فحصلا ترثك ليعامسإ رصع ناك اذإ ىتح .يكرتلاو يبرعلا :نيناسللاب

 .””ءاوسلا ىلع مهريغو نوينطولا اهردصي ناكو

 :رهزألا
 .دادغي طوقس دعب يقب يذلا ريبكلا ىنيدلا ىملعلا دهعملا وه رهزألاو

 بالطل لئوملا وه حبصأو «قشمد يف ةيمأ ينب عماجب ةساردلا فقوتو

 «كيلامملا دهع ىلع ةيقاب هتضهنو هتوق لزت ملو «ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا

 دمحم» دهع يفو ءرصمل نيينامثعلا حتف نم ًاءدب فعضلا يف ذخأ هنأ الإ

 رهزألا يقب «ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع ميلعتلا ىلإ مهليم عمو هترسأو «يلع

 نم هيلإ هجو ام لك لمحتو «ةيتاعلا ةجوملا هذه طسو يف أخماش

 هلثمت :يبرغو ءرهزألا هلثمي يبرع :نارايت رصم يف حبصأ دقل ."”تاداقتنا

 )١( قباس عجرم :يبويألا رظنا )١/747( قباس عجرم :فيض يقوشو )ص:١"0.

 امو (77:ص) هسفن ردصملا :فيض يقوشو )١54/1١( هسفن ردصملا :يبويألا رظنا (9)

 .اهدعب

 لاعتملا دبعو (5417 - 585/6) رانملا ةلجم :اضر ديشر دمحم :تاداقتنالا هذه رظنا (0)

 ءرصمب دامتعالا ةعبطم .ط .اهدعب امو (1:ص) رهزألا يف حالصإلا خيرات : يديعصلا

 .اهدعب امو :١9( ص) :قباس عجرم :فيض يقوشو .ىلوألا

 5ع/



 ةغللا ىلع ظفاح يذلا وه رهزألاف . مولعلا راد اهنمو «ةديدجلا سرادملا

 اذه يف هريغ قبي ملو «ةيضاملا ةلواطتملا َنورقلا ةينيدلا مولعلاو ةيبرعلا
 مهلبق نم نويبويألاو كيلامملا اهأشنأ يتلا ةينيدلا سرادملا نإف .دهعلا
 يناغفألا ةذمالت ًاريخأ عاطتسا ىتح ًادماص رهزألا يقبو ءاهباوبأ تقلغأ
 هنع زجع ام «رييغتلا» نم هب اوثدحي نأ «هذبع دمحم» مهسأر ىلعو

 ةنواعمبو «هترادإ سلجم يف ًاوضع هدبع دمحم حبصأ دقف ,مهفالسأ
 نم نكي امهمو .©"”كلذ هعورشم يف ةريبك جئاتن ققحي نأ عاطتسا «رمورك»
 اهيلإ دفي يتلا ةديحولا ةينيدلا ةعماجلا ةبقحلا هذه يف رهزألا يقب دقف ءيش
 مامتهالا يلع دمحم ةرسأ نم دجي مل هنأ الإ ءقيمع جف لك نم بالطلا
 الإ .مهتضهن يف هئانبأب اوناعتسا اوناك نإو «سرادملا نم هريغ هدجو يذلا
 ."هنامز اذه سيل رهزألا نأ دهعلا كلذ يف ادب هنأ

 :يناثلا بلطملا

 ماشلا يف ةيملعلا ةايحلا

 تندت ىتح ماشلا نيينامثعلا لوخد ىلع ةليوط ةدم يضمت دكت مل
 يف متي يكولمملا دهعلا يف سيردتلا ناكو .ًارهاظ ًايندت اهيف ةيملعلا ةكرحلا
 تفقوت ىتح ًايجيردت تروهدت دق ًاعيمج هذه نأ الإ .سرادملاو دجاسملا
 يواسي ناك يذلا يومألا عماجلا كلذ يف امب «ينامثعلا حتفلا دعب ًامامت
 ."”نورق ةثالثب هلبق رهظ هنأ الإ ةرهاقلا يف رهزألا

 تأدب  يرجهلا رشع ثلاثلا  نرقلا اذه نم يناثلا فصنلا يفو

 هبشأ ًافعض تفعض تناكو - ةيعيبطلاو ةيضايرلا مولعلا ضعب ريشابت
 اهثعب يتلا ةكرحلا ببسب رصم قيرط نم ماشلا ىلع بهت - ساردنالاب

 ةسسؤم .ط ءاهدعب امو (774:ص) رهزألا عماجلا خيرات :نانع هللا دبع دمحم :رظنا )١(
 ها7/4 ةيناثلا ءرصم :ىجناخلا

 .اهدعب امو (519:ص) هسفن عجرملا رظنا (1)
 .(191/6و156:ص) قشمد : يبلعلا نسح مركأ :رظنا (9)
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 قلعتي اميفو .''”هسرادم يف نييماشلا ضعب جرخت دقل .«يلع دمحم» اهزيزع

 نع ًاضوع مولعلا هذه يقلتل رهزألا ىلإ نويماشلا مدق دقف ةينيدلا مولعلاب
 .«قشمد» مهترضاح يف ةيمأ ينب عماج يف اهيقلت

 ةناتسآلا يف ةيلاعلا سرادملا تأشنأ دق تناك ةينامثعلا ةلودلا نأ مغرو

 «ماشلاب اهل ةيمسر سرادم تحتف اهنأ امك «نييماشلا ضعب اهيف لخدو
 برعلا ءانبأ لابقإ لق كلذل «ةيكرتلا ةغللاب ميلعتلا ناك .ءكلذ لك يف نكلو
 ةصاخلا سرادملا عجشت نكت مل ةلودلا نأ «ةلب نيطلا داز اممو .'"”اهيلع
 نع ةزجاع اهلعجي امم .مهتمأو مهدالب ةمدخل نوسمحتملا اهئشني ناك يتلا

 قالغإ ىلإ "””رسجلا نيسح خيشلا رطضا دقف ءاهتمهم ءادأ يف رارمتسالا
 ىنعتو «ةيبرعلا ةغللاب اهيف ميلعتلا ناكو «سلبارط يف اهحتتفا يتلا هتسردم
 .اهدعاست مل ةلودلا نأل «ةيرصعلاو ةيعرشلاو ةيبرعلا مولعلا ةفاكب

 اهفرعت نأ لبق ماشلا ىلإ تلصو عباطملا نأ نم مغرلابف عباطملا امأو
 يف الإ ماشلا دالب يف اهل ًاركذ دجن الف «ةردانو ةليلق تناك اهنأ الإ ءرصم
 ءانثأ - اشاب ميهاربإ ذخأ دقو .يداليملا رشع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 فصنلا ىهتنا اذإ ىتح .«*”كانه ىلإ هعم اهلمح ةعبطم  ماشلا ىلع هتلمح
 يف ًائيشف ًائيش رشتنت عباطملا تذخأ يداليملا رشع عساتلا نرقلا نم لوألا
 .ماشلا دالب

 امأو «نورسوملا الإ اهكلمي داكي ال ةريزع بتكلا تناك كلذلو

 نيقراسلا نم ًافوخ اهب ءالخب مهتلق عم مهف ةصاخلا تابتكملا باحصأ
 .'*”تيثباعلاو

 .اهدعب امو (5؟/4) ماشلا ططخ :يلع درك دمحم :رظنا )0(
 .(55/4) قباسلا عجرملا :يلع درك دمحم :رظنا (؟)

 ةمجرت يتأتسو (1754: ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر دنع ةسردملا هذه ةياكح رظنا (6)
 .  ىلاعت هللا ءاش نإ  رسجلا نيسح خيشلا

 .(”187:ص) ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا :يلع درك دمحم :رظنا قدا

 .اهسفن ةحفصلا «قباسلا ردصملا رظنا (4)

 ىلا



 ةباقرلا تناك دقف ةيفاك ةيرحب عتمتت ةنهملا هذه نكت ملف ةفاحصلا امأو

 عفد امم ةيرحلا نم ربكأ ردقب عتمتت تناك ىتلا رصم فالخب «ةديدش اهيلع

 رادصإو ءاهيلإ ةرجهلا يف ةبغرلل مهريغو نيملسملا نم ءاملعلا نم ًاريثك

 ةئاملا» ىلإ لصو ىتح رصم ىف فحصلا هذه داز امم اهيف فحصلا
 تناك اهنأ الإ ماشلا دالب يف فحص دوجو نم كلذ عنمي الو . ةفيحص 0

 .راشتنالا ةليلق

 لاح نإف ءكانه ىملعلاو ىفاقثلا نيملسملا لاح اذه ناك اذإو

 ءاهب ةصاخلا سرادملا فئاوطلا هذه تأشنأ ذإ ءدعسأ ناك ىرخألا فئاوطلا

 نم اهريغبو ةيبرعلاب ميلعتلا ناكو ةيريشبتلا تايلاسرإلا سرادم اميس ال

 ."”مهناسلب قطنت يتلا فحصلا اوأشنأ ًاضيأ مهنأ امك ."”تاغللا

 ةلخمك :تالجم ًاضيأ اهنمو «مارهألا اهنم ءماوش اهردصي فحص ةدع دجو دقو )١(
 .(9١60:ص) بوعشلا خيرات :ناملكورب رظناو .اهريغو «رانملا

 .(57/4) ماشلا ططخ :يلع درك دمحم :رظنا (0)

 ةبتكم .ط «باهولا دبع دمحم خيشلا ةوعدو اضر ديشر :ناملسلا دمحم :رظنا (9)

 خيرات :ناملكوربو ١57(  517١:ص) .ه404١ «ىلوألا ءتيوكلا ءالعملا

 )51١15- 6١6(. :بوعشلا



 :ثلاثلا ثحبملا

 ةينيدلا ةايحلا

 نيطالس هلبق نمو ؛هدالوأو يلع دمحم اهبكر يتلا ةجوملا نأ كش ال

 هوثعتبأ امو «ءانبلاو حالصإلا ةيلمع يف ةيبرغلا ةراضحلا ماهلتسا نم « نيينامثعلا

 « مهتاعمتجم ءارآو راكفأ مهتايط يف نولمحي لاجر نم هومدقتسا امو ثوعب نم

 ةلاح ءوشن ىلع رثألا ربكأ هلك اذهل ناك هنأ كش ال .اهترثع نم اهب نيضهانلا

 ."”يمالسإلا ملاعلا يف ةينيدلا ةايحلا يف «ةثداح راكفأو ةديدج

 ةعدتبملا دئاقعلاك ةدوجوملا ةينيدلا ةايحلا لكاشم ىلإ ةفاضإلابف

 نورقلا يف نيملسملا دالب يف ترشتنا يتلاو عرشلل ةفلاخملا لامعألاو

 هنإف «مهتلودب كتف يذلا نمزملا ضرملا ىلإ ًاريخأ تدأ ىتلاو «ةرخأتملا

 اهب ىتأ يتلاو لبق نم نكت مل ةديدج لكاشم ةايحلا هذه يف رهظ

 .مهعاتم نم هولمح اميف « مهعم «نوحلصملا» نويبوروألا

 «ملاعلا ممأ ىلع ةبلغو ةوق ريخألا رصعلا يف نييبوروألل راص دقل

 جئاتن ىلع مهعالطا دعبو ”(ةديدجلا» ةيحيسملا اوقئتعا دق ًاميدق اوناكو

 .(١/16؟١ص) ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا : نيسح دمحم : دنع تااليصفتلا رظنا قفز

 :ةمجرت .اهروطتو اهتأشن ةيحيسملا :ريب ينجراش :رظنا :اهلوحتو ةيحيسملا روطت نع (؟1)

 .كتاووريب « ةيرصعلا ةبتكملا ّط «دومحم ميلحلا دبع روتكدلا

 ها



 اذه نم ةسينكلا فقومو «تاعانصلاو مولعلا يف مهيقرو ةثيدحلا مهثوحب
 ءملعلاو لقعلا عم قفتي ال هوقنتعا يذلا مهنيد نأ مهئالقعل ادب «'''مدقتلا
 «ةبوروأ يف داحلإلا أشنم اذه ناكف .؟"”نيد لك ىلع ةجيتنلا هذه اودرط مث
 اوتأ امل رصم يف رشابملا كاكتحالا لالخ نم مهعم انيلإ ىتأ يذلا

 .نيملعتم انبهذ امل ةبوروأ يفو .نيرمعتسم

 نيب تشفو ةيرصملا ةيلقعلا ىلإ ىبوروألا داحلإلا ةيلقع تلقتنا دقل

 ."”ةينيد ةغبص اهيف نكي مل يتلا ةديدجلا سرادملا يف نييرصعلا نيملعتملا
 اهنم نثتسي ملو اهلك نايدألا ىلع ىضق دق «ثيدحلا ملعلا» نأ ادب دقل

 ضعب لوقع ىلإ تلصو ىتح راكفألا هذه تللستو .“*مالسإلا
 هديؤي ال لوقعم لك» :وه ثيدحلا ملعلا اذه روتسد ناك دقلو'””ءاملعلا
 هللاب ناميإلا ةركف تحرط كلذ ىلع ءانبو .'”«هيلإ تفتلي ال سوسحم

 ترطيس دق ةركفلا هذه نأ ادبو «لوألا هساسأو نيدلا سأر يهو ءهدحو

 ًاعبتو .ةرايسلا تالجملاو فحصلا يف ىتح نيركفملاو باتكلا لوقع ىلع

 ملاعب لصتي ام لك راكنإ : ىه ىرخأ ةركف تءاج ةركفلا هذه راكنإل
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 ةيهقفلا هعورف ىلإ ًاضيأ دتما لب نيدلا لوصأ دنع رمألا فقوتي ملو

 تاديوع .ط «ماعلا تاراضحلا خيرات :هيزورك سيروم :اذه ةسينكلا فقوم نع رظنا )1١(

 .اهدعب امو (5؟/60) رانملا ةلجم :هدبع دمحم خيشلاو (؟551/5) توريب .عيزوتلاو رشنلل

 )2155/١ «نيملاعلا بر نم ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم» :يربص ىفطصم :رظنا (0)

 ةلجم :اضر ديشر دمحمو .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط 717 ١14(

 .(6509/#١وا609/91/) رانملا

 ةلجم :اضر ديِشر دمحم :ًاضيأ رظناو )١17/١( قباس عجرم :يربص ىفطصم : رظنا (؟)

 5١(.  ١؟) ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا :نيسح دمحمو ١520/١( و )0414/١5 رانملا

 .(517/1) قباس عجرم :يربص ىفطصم :رظنا (5)

 .(57 وال 719 و١/94) يربص ىفطصم :رظنا (4)

 )5154/١(. هسفن ردصملا (5)

 ,(717  ”؟/١) هسفن ردصملا (0
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 ةراضحلاب نينوتفملاو «ةثيدحلا ةقيرطلا ىلع نيملعتملا نم ةعامج دارأ دقف

 ةلاحلل اهتبسانم مدع ىوعدب ةيهقفلا عورفلا حرط «ثيدحلا ملعلاو ةيبوروألا
 مساقل نيباتك يف ةملسملا ةأرملا باجح لوح كلذ رهظ دقو .ةيرصعلا

 عيمج لمشيل ًاضيأ دتماو ."'”"ةديدجلا ةأرملا»و «ةأرملا ريرحت» :امه «نيمأ
 ."”ىمالسإلا هقفلا بتك

 راكنإ دح ىلإ ةلصاولا «نيدلا دض ةراثملا ةنتفلا نأ انه نم نيبتف
 لوانتم يف - ثيدحلا ملعلا روتسد بسحب  هنوك مدعل «ىلاعت هللا دوجو

 .لقألا ىلع هدوجو يف كشلل الحم لازي ال هنوكل وأ «ةيسحلا ةبرجتلا
 قراوخلا نم ًاضيأ اهنوكل «ةوبنلا راكنإل مزلتسملا ءايبنألا تازجعم راكنإو
 نع ءايبنألا رابخأ يف كيكشتلاو ء«نامزلا اذه ىف اهتبرجت ىلع ردقي ال يتلا

 دق - ةقباسلا ممألا رابخأ نم ًاضيأ قبس امع مهرابخإو لب «لبقتسملاو بيغلا
 «مامإلا ذاتسألا» ةذمالت. نم ددجلا رهزألا ءاملع ىلإ تلصوو تمعو تمط

 تيوق دقو «مامإلا ذاتسألا» ةذمالت نم ًاضيأ اوناك نيذلا نييرصعلا باتكلاو
 ىلع نوقابلا رهزألا ءاملع اهبيهتو «ثيدحلا ملعلا اهرزأ دشو ةنتفلا هذه

 .""اهنع اوتكسو مالسإلا ةديقع

 ديلاقم ىلع مهترطيسو نييبوروألا لوصو عمو .«ىرخأ ةيحان نمو
 كوهنملا مهدسج يف تبد دق نكت مل ةوقب ىراصنلا رعش ءرصم يف رومألا

 ولو  مهنيدب نيدي يذلا يبوروألا رمعتسملا مهرزأ دش دقو «لبق نم
 ىصقأ ىلإ اهلوصوو نيملسملا ةلود ةميزه عم  ةرهاظلا ىوعدلا بسحب
 ملسملا ىلع يوقلا يبوروألا اذهب يوقتلا ىلإ كلذ مهعفدف .اهفعض تاكرد

 دحأ نيمأ مساقو «ةديدجلا ةأرملا» رشن ماعب هدعبو «ةأرملا ريرحت» :الوأ نيمأ مساق رشن )١(

 رانملا ةلجم :رظنا :هيلع ىنثأو هباتك ديشر خيشلا ظرق دقف كلذل «هدبع دمحم ةذمالت

 .(75 0 )50/١ قباس عجرم :يربص ىفطصم :رظناو (518/5 و مم١ر6)

 ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا :نيسح دمحمو )1/١”( قباس عجرم :يربص ىفطصم :رظنا )0

 .(ه١:ص)

 )07147/1١. قباس عجرم :يربص ىفطصم :رظنا (6)

 نو



 تاحفص ىلع رصم يف ريصنتلل ةيوق ةوعد تأدبو .فيعضلا موزهملا

 ةوعدلاو «ًاراهن ًاراهج نيرصنملا لمع حبصأو 2'”رهزألا خيش ىتح يمالسإلا

 ."”ًاضيأ باهرإلاو ةوقلا لكش ذختت دقو .ًاطاشن دادزت ةيحيسملا ىلإ

 ًارمتؤم اودقعو اوفلأ نأ ىراصنلا ىدل  ةمهوتملا  ةوقلا تغلب دقل

 ءاملع دقع ىتح ًاغلبم هذه ةوعدلا تغلبو "”ةينيدلا مهبلاطمب هيف نوداني مهل

 ."*”ةجوملا هذه فقوب هيف اودان ًارمتؤم رهزألا

 يف ترشتسا يتلا تافارخلاو عدبلا يه ةينيدلا ةايحلا يف يفاثألا ةثلاثو

 نيذلا «ىراصنلا باّتكلا ىتح عيمجلا راظنأ عدبلا هذه تتفل دقو ؛عمتجملا

 يف ىلاعت هللاب كرشلا دح ىلإ عدبلا هذه تلصو دقلو «ليلحتلاب اهولوانت

 .””ءاوسلا ىلع هتيبوبرو هتيهولأ

 يذلا نيدلا اذه ةوق سكعت ةينيدلا ةايحلل ةروصلا هذه تناك دقل

 ًارصتنم ًاخماش لازي الو «لخادلا نم هلهأ همدهيو جراخلا نم هؤادعأ همدهي

 نيبت ةرهاظ قحلا ىلع ةفئاط هلهأ نم لازي الو «نيقيرفلا نم يأ هنم لني مل

 .هتعيرش رصنتو هتقيقح

 دقلف ءًاحضاو اضر ديشر خيشلا ىلع ةينيدلا ةلاحلا هذه رثأ ادب دقلو

 ىلع دريو ءرهاظملا هذه عيمج مواقي نأ - ةليسو نم هل حيتأ امب  لواح

 ناكس نم ةيبلغألا نيد ىلع نيدتعملا ىراصنلا ىلعو «نيدحلملا تاهبش

 )١( ًاضيأو «(4755 4 ؟6/5) رانملا ةلجم :اضر ديشر دمحم :رظنا )9/4/”  8٠١”(2
 ًاضيأ ةلجملاو «(؟5/5) رانملا ريسفتو )١/519(.

 )١150/9(. رانملا ةلجم :اضر ديشر دمحم :رظنا (؟)

 رانملا ةلجم :رظنا ءرخآ رمتؤمب نوملسملا هيلع درو (9١5؟7/59) قباسلا ردصملا (6)

 .(؛ةالو :4غ5و "مهو "”ه#/8)

 5١١(.  ؟5١5؟/5) رانملا ةلجم :ديشر دمحم :رظنا (4)

 امو (550ص) رصمب ةثيدحلا بتكلا راد ةيناثلا.ط ةعيرشلاو ةديقعلا :رهيس دلؤج :رظنا (©)

 امو (77) رصمب يجناخلا ةبتكم .ط يمالسإلا ريسفتلا بهاذم :هل ًاضيأو ءاهدعب

 .اهدعب
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 كلذ لك يف هنكلو ."'”اهرهاظمو عدبلا عيطتسي ام لكب مواق هنأ امك ءرصم

 نيدحلملا تاهبش عفدي وهو لكاشم ةدع يف عقو دقف ءأطخلا نم ملسي مل

 ءوشنلا ةيرظن ةقفاوم نايب الثم لواح دقلف ءرخآلاو نيحلا نيب اهنوريثي يتلا
  ءاوسلا ىلع نينيدتملاو نيفقثملا تلغشو كاذنآ ترشتنا ىتلاو - ءاقترالاو
 هذه داسف نم كلذ دعب حضتا امب حرفو داع هنكلو "”نآرقلا تايآل
 ."””ةيرظنلا

 ال اهنأل ةحيحص ثيداحأ درف زواجت دق تاهبشلا هذهل هدر ىف هنأ امك

 ًافقوم ذختا تافارخلاو عدبلل هتهجاوم يفو .(”نييرصعلا تايلقع قفاوت
 .©0ناسنإلا يف نجلا سبلت نمو ءايلوألا تامارك نم ًاددشتم

 ثيحب ناسحإلا لك اهيف ديشر خيشلا نسحأ دقف نايدألا ةلأسم امأ

 نم راظتنا يف نحنو «ناديملا اذه يف هدوهج يف القتسم ًاثحب كلذ قحتسي

 .كلذل هللا ينقفوي نأ وجرأو ,فقوملا اذه انل يلجي

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )١/817  87(« ريسفتلاو )619/8(.

 )0( رانملا ةلجم :رظنا )9/١51١ و ##"/4ه  65(.

 ١#/."1(. و ه9 )٠/ رانملا ةلجم :رظنا (6)

 .ةنسلا نم هفقوم نايب يتأيس (5)

 .(١50:ص) و «ثحبلا اذه نم (775 :ص) رظنا (9)

666 





 ةيصخشلا اضر ديشر ةايحل ةسارد

 :ثحابم ةتس هيفو

 :بلاطم ةثالث هيفو ؟ هتافصو هتأشنو هدلومو هبسنو همسا :لوألا ثحبملا

 .هبسنو همسا :لوألا بلطملا

 .هتأشنو هدلوم :ىناثلا بلطملا

 .هتافصو هقالخأ :ثلاثلا بلطملا
 :نابلطم هيفو ؛ملعلل هبلط : يناثلا ثحبملا

 .ةيملعلا هتأشن :لوألا بلطملا

 .رصم ىلإ هترجه :ىناثلا بلطملا

 .هخويش :ثلاثلا ثحبملا
 :نايلطم هيفو ؟ةيهقفلا هؤارآو هبهذم : عبارلا ثحبملا

 .يهقفلا اضر ديشر بهذم :لوألا بلطملا

 .لضفلا ابر نم اضر ديشر فقوم :يناثلا بلطملا
 :بلاطم ةعبرأ هيفو ؛ يمالسإلا ملاعلا يف اضر ديشر رثأ : سماخلا ثحبملا

 .دنهلاو رصم ىف رانملا رثأ :لوألا بلطملا

 .داشرإلاو ةوعدلا ةسردم :ىناثلا بلطملا

 .اضر ديشر تافلؤم :ثلاثلا بلطملا
 .اضر ديشر لوح تاباتكلا : عبارلا بلطملا

 .اضر ديشر خيشلا ةافو :سداسلا ثحبملا





 :لوألا ثحبملا

 هتافصو هتأشنو هدلومو هيسنو همسا

 :لوالا بلطملا

 سمش دمحم ديسلا نب اضر ىلع ديسلا نب ديشر دمحم ديسلا» :وه

 هذه لصأ .""يدادغبلا ةفيلخ النم ديسلا نب نيدلا ءاهب ديسلا نب نيدلا
 ؛ماشلا ىلإ اوحزن مث فجنلا اولزنف قارعلا ىلإ اولقتنا مث زاجحلا نم ةرسألا

 ." ماشلا سلبارط لامعأ نم ء«نوملقلا ةيرق اونكسو

 هبسن يف نعط مهضعب نأ الإ ديشر خيشلا مسا يف ًافالخ دجأ ملو

 ارتافدلا» يف اوثحب مهنأ الإ ةجح ءالؤه دنع نكي ملو .يوبنلا تيبلا ىلإ

 ليصفتلاب نعطلا اذه ىلع درلا تلوانت دقو .""”بسنلا اذه اهيف اودجي ملف

 ه11051 «ىلوألا ءقشمد «نوديز نبا ةعبطم .ط ءاضر ديشر :نالسرأ بيكش :رظنا )١(

 «يعفاشلا مامإلا ةبتكم .ط «ةيريخلا لامعألا نم جذومن :اغآ رينم دمحمو )41١(.

 .م1978 ربوتكا :فطتقملا ةلجم :ركاش دمحأو (87؟:ص) .ه504١ ةيناثلا «ضايرلا

 .(177/5) مالعألا :يلكرزلاو

 .ها17ه7 ةنس «رانملا .ط )١7(« رهزألاو رانملا :اضر ديشر :رظنا (9)

 «ةلاسرلا ةسسؤم .ط (170: ص) :؛«ريسفتلا يف ةيلقعلا ةسردملا جهنم» :يمورلا دهف :رظنا (6)

 .(51١1-7١7:ص) ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا :نيسح دمحم دمحمو .ه١٠8١ ىلوألا

 نإ



 يفتكأو ,0©(2ريسفتلا يف ديشر خيشلا جهنم نع تبتك امدنع تاوئنس تس ذنم

 :نيتطقن ركذب انه
 «باسنألا يف نعطلا زوجي ال  ةعيرشلا ثيح نمو - هنأ :امهالوأ

 .اهب ملعأ مهو «مهباسنأ ىلع نونمتؤم سانلاف

 ةدلب لهأ نع ٌرتاوتم ةقيقحلا ىف تباث بسنلا اذه نأ :ةيناثلاو

 دق هسفن ديشر خيشلا ةرسأ بسن نإ مث .كلذب نوروهشم مهو ءنوملقلا
 ."”داجلا ثحبلاب تبث

 ذاختا نع ديشر خيشلا دصيل بسنلا اذه نكي مل هلك كلذ قوفو

 يف ًافينع ًاموجه ةضفارلا مجاه دقف «ةديقعلا لئاسم لايح ةحيحصلا فقاوملا

 ناك موجهلا كلذ نأ ذإ «ةعيشلاو ةنسلا» ماهلا هباتك يف اميس ال هتلجمو هبتك

 هفقوم كلذكو «تيبلا لهأل عيشتلا ىوعدب رثأتت ال ةخسار ةديقع نع ًارداص

 نوبستني ًافارشأ مهنوك نم مغرلابف «هترسأو يلع نب نيسح فيرشلا نم
 هلعجي ملو ««ديشر ديسلا» دنع مهل عفشي مل كلذ نأ الإ ؛يوبنلا تيبلل

 يذلا دوعس نبال ًاديؤمو ًايداعم ًافقوم فقو لب ءمهموصخ ىلع مهل ًارصان
 اولظ ءافرشلاب نوفورعملا» مهو نيلوألا نأل كلذو «ةيزملا هذهب عتمتي ال

 ناكو «مهيلع بيذاكألا ءارتفاو ةيباهولا نيد ىلع نعطلا يف مهلالض ىلع
 .""...يلع نب نيسح ريمألا دوعس لآ ةوادع يفو نعطلا يف مهدشأ

 نوكسمتم َنوُيْنُس» مهف «ةيباهولا» بقلب نوذوبنملا نويدجنلا ءالؤه امأو

 ./*”«دئاقعلا يف فلسلا بهذمب

 ىلع ثحب ٠١( : ص) «هريسفت يف ديشر دمحم خيشلا جهنم» :يلوتم دمحم رمات :رظنا )١(

 .ه517١ ةنس :ةيمالسإلا ةعماجلاب ميركلا نآرقلا ةيلك :ةبتاكلا ةلآلا

 :ًاضيأو (94١85:ص) «اضر ديشر# :نالسرأ بيكش :رظنا :نالسرأ بيكش هثحب دقف (؟)

 يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم :مامإلا ذاتسألا ةافوب ماعلا باصملا :راطيبلا تجهب دمحم

 )١154/0(. :رانملا ةلجم :مالسإلا ديقف يعن :نيمأ هللا دبع :رظناو )١/55"(

 ثوحبلا ةرادإ .دنهلا ّط .(4ص) زاجحلاو نويباهولا :اضر ديشر دمحم :رظنا 6

 .سرانبب ةيفلسلا ةيمالسإلا ةعماجلاب ةيمالسإلا

 .(١٠:ص) قباسلا ردصملا (:5)



 :يناثلا بلطملا

 ه3'اشنو هدلوم

 نم قفاوملا ه787١ ةنس .ىلوألا ىدامج 77 يف ديشر خيشلا دلو

 اذه نأ الإ .«"”هتدالول رخآ ًاخيرات مهضعب ركذ دقو «'''.م1818 ربمتبس
 .رداصملا هيلع تعمجأ يذلا وه هتركذ يذلا خيراتلا

 سلبارط لامعأ نم ةيرق يهو ءنوملقلا ةيرق وهف هتدالو ناكم امأو

 ةثالث ءاهز سلبارط نع دعبتو ءطسوتملا رحبلا ئطاش ىلع عقت ماشلا
 نسحو فرشلاب اهلهأ رهتشا يتلا ةيرقلا هذه يف ديشر خيشلا أشن ."”لايمأ
 ةرسأو ."ة'اهخانم لادتعاو نسح عمو .مهنيب ركنملا روهظ ةلقبو «ةريسلا
 «سفن ةزعو ىوقتو نيدو «ةماركو ةناكمو فرش تاذ ةرسأ ديشر خيشلا

 ديشر خيشلا دلاو ناك دقف ءاهيف ريبك رثأ اهل ناكو «ةيرقلا هذه لهأ نيب

 سلبارط يف ملعلا بلط يف أدب دق ناكو ءاهدجسمل ًامامإو نوملقلل ًاخيش
 هدلاو ةجاحل كلذ نع عطقنا نأ ثبلي مل مث «ةباشن دومحم» خيشلا ىلع
 .,20هبلإ
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 قباس عجرم :نالسرأ بيكشو (480/85) رانملا ةلجم :مصاع نمحرلا دبع :رظنا )0(

 رانملا ةلجم :نيمأ هللا دبعو .ةحفصلا سفن :قباس عجرم :ركاش دمحأو (15١:ص)
 1٠6(. مثمر

 .ه١174 ةنس دلو هنأ ركذ دقف (87 :ص) :قباس عجرم :اغآ رينم دمحم :رظنا (6)

 رانملا ةلجم :ىتاماج ٍبيبحو (7١”:ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر :رظنا (9)

 1 .(6 ١م ه)

 رهزألاو رانملا :اضر ديشرو .ةحفصلا سفن :قباسلا عجرملا :يتاماج بيبح :رظنا (5)
 .(17ص)

 .قباسلا عجرملا :يتاماج بيبحو (15 - :١14 ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر :رظنا (©)

 .(067/8) رانملا ةلجم :اضر ديشر رظناو
 .(067/8) رانملا ةلجم :رظنا (5)
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 نم يوبنلا تيبلا ىلإ بستنتو «ةمطاف» :اهمسا ديشر خيشلا ةدلاوو
 رصمب تيفوت دقو .'''اهيلع ءانثلا نم ديشر خيشلا رثكيو «مألاو بألا ةهج
 0 ل "0 '
 . .م197 ١ربمتبس - ما"٠6 ةنس رخآلا عيبر يف

 :ثلاثلا بلطملا
 هتافصو هقالخا

 ًادبعتم ًاييح ناكف قالخألا نساحم ىلع ةئيبلا هذه يف ديشر خيشلا أشن
 نم ةداع هسفن ملعتت ملو ."'راكذألاو نآرقلا ةءارق ىلع ًابظاوم ءًاكسنتم
 ًائيرج ًاعاجش - هبابش تقو  ديشر خيشلا ناكو .'*”ةرضملا ةئيسلا تاداعلا
 :هسفن نع ديشر خيشلا لوقي .©”ءاملعلاو ماكحلا ىلع «قحلا نطاوم يف

 نم يئاضعأ اهيف تطشنو ىنادجو اهفلأف ةدابعلا رجح ىف تأشن»

 دجسملا ىلإ بهذأ ةقهارملا نس نم تنك ءربكلا ىف ىلع تفخف ءرغصلا

 ."”(...سمشلا عافترا دعب الإ تيبلا ىلإ دوعأ الو رحسلا يف

 عجر هنأ الإ «ةيفوصلا ةقيرط ىلع دبعتي هرمأ لوأ ديشر خيشلا ناكو
 ."9ةنسلاب اهلدبتساو كلذ نع

 )١( الاث/65) رانملا ةلجمو (7١”:ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر :رظنا - 74(.

 .(778 : ص, 7) رانملا ةلجم (؟)

 رانملا ةلجم :مصاع نمحرلا دبعو ١77(« :ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر (9)

 .(08١18ه)

 .ةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا :مصاع نمحرلا دبع (54)

 .ةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا (6)

 ضعب هل اهمسري ىرخأ ةروص كانه نكلو :«(515١:ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر (5)

 .(١٠؟ :ص) ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا :نيسح دمحم :رظنا ءهموصخ

 .(5297١ص) قباسلا ردصملا :اضر ديشر :رظنا (0

5 



 :يناثلا ُثبحبملا

 :لوالا بلطملا
 ةيملعلا هت'شن

 أرقف «نوملقلا» هتيرق باتك يف  ملعت ام لوأ  ديشر خيشلا ملعت

 ."7باسحلا ئدابمو طخلا ملعتو نآرقلا

 ةيئادتبا ةسردم يهو «ةيديشرلا» ةسردملاب قحتلاو سلبارط ىلإ لقتنا مث
  لاحلا ملعو «ةيفارغجلا ئدابمو وحنلاو فرصلا اهيف سْرَدُي «ةلودلل ةعبات
 اهيف سيردتلا عيمج نكلو ةيبرعلا ةغللاو ةيكرتلا ةغللاو ٠ - تادابعلاو دئاقعلا

 ."”ةدحاو ةنس الإ ةسردملا هذه يف ديشر خيشلا قبي ملو .ةيكرتلا ةغللاب

 ءرسجلا نيسح خيشلا لوألا هخيش اهسسأ يتلا ةسردملا ىلإ لقتنا مث

 عيمجو «ةيديشرلا ةسردملا نم ىقرأ يهو «ةيمالسإلا ةينطولا» ةسردملا يهو

 مولعلا اهيف سردتو «ةيسنرفلاو ةيكرتلا نيتغللا الإ ةيبرعلا ةغللاب اهيف ميلعتلا
 ةيمالسإلا ةيبرتلا عم ةيعيبطلا ةفسلفلاو تايضايرلاو قطنملاو ةيعرشلاو ةيبرعلا
 الإ ."””ةيكيرمألاو ةيبوروألا لودلا سرادم يف ةيبنجألا ةيبرتلا هاجت «ةينطولا

 )١( ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر :رظنا ١188(.

 ) )*0)9.هسفن ردصملا

 ذل



 ةلودلا ةدعاسم مدع ببسب تقلغأ ىتح اليلق الإ ثبلت مل ةسردملا هذه نأ

 .رسجلا نيسح هخيش ىلع سردلل خيشلا لقتنا مث ."'”اهل

 هدوهجو ةيصخشلا هتاءارقب هفراعم نم ًاريثك ديشر خيشلا بستكا دقل

 بدألا بتك ةعلاطمب ةيانعلا ديدش ناك دقل .هل ءاملعلا ضعب هيجوتو ةيتاذلا

 دقلو .يلازغلل ءايحإلا باتك هدنع فوصتلا بتك بجعأ ناكو فوصتلاو

 مث ءءدب ىلع ادوع هباوبأ ةءارق داعأو هتعجارم رثكأو هلك ديشر خيشلا هعلاط

 ديشر خيشلا نيد يف رثألا ربكأ باتكلا اذهل ناكو «سانلل هأرقي راص

 دعب اميس ال  ديشر خيشلا عاطتسا دقف ءاطخأ نم هيف ام امأو .هقالخأو

 هسأرب اهنم قلع ام جلاعيو ءاطخألا هذه يقتي نأ  ثيدحلا ملعب هلاغتشا

 مالسإلا خيش بتك ىلع هفوقوو رصم ىلإ هترجه دعب مث .''”ائيشف ًائيش
 ."”فلسلا بهذمل ًايجيردت لوحت هتسردمو

 :ىناثلا بلطملا

 رصم ىلإ هترجه

 لحري نأ ًايعيبط ناك دقف ماشلا يف ةيملعلاو ةيسايسلا ةلاحلل ًارظنو

 ماشلا سلبارط نم اضر ديشر خيشلا ةلحر تناك دقل ءرصم ىلإ اضر ديشر

 يذلا ريبكلا رودلل يدصتلا يف ةيوقلا هتميزع زمر رصم ىلإ م1894 ماع

 لماوع رصم ىلإ ايروس نم هتلحر ءارو ناك دقل .هتايح ةليط .هب مزتلا
 .ةصاخ ايروس ةيالوو ةماع ةينامثعلا ةلودلاب اهضعب قلعتي .ةكباشتم فورظو

 ةلودلا ترطضا دقل .هترسأ عاضوأو ةيصخشلا هفورظب رخآلا اهضعب قلعتيو

 هذه ةيساسحل ًارظن ءايروسب قلعتي اميف ةددشتم ةسايس ذاختال ةينامثعلا

 حبصأ اهلخد نمو ةينامثعلا ةمصاعلا ىلإ قيرطلا اهنإ ذإ ةلودلل ةبسنلاب ةيالولا
 اهتايالو ىلإ ةلودلا ةباوب لكشت اهنأ امك .اهتمصاع يف ةلودلا ديدهت هعسوب

 .قباسلا ردصملا سفن )١(

 ١5٠(. ص) ردصملا نسفن (0)

 .هللا ءاش نإ كلذ ليصفت يتأي فوسو (6)
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 سناجت مدعل كلذك ًارظنو ءزاجحلا ىلإ لوصولا قيرطو «يبرعلا قرشلا يف
 دقف قبس امل ةجيتنو ."'”ةيسايسلا مهتاءالوو ةينيدلا اهلهأ تاءامتنا يف ةيالولا

 ةطرفملا ةيساسحلاب مستا ًاصاخ ًافقوم ايروس ةيالو نم ةينامثعلا ةطلسلا تفقو

 دارفألا تاقالعب لصتي اميف وأ اهتفاحص يف رشني وأ بتكي ام هاجت
 نم اهيف ردصي ام ةبقارم يف تددشتو .ةيجراخلا مهتالاصتاو تاعامجلاو

 تاقالع ةماقإ ةيشخ اهئانبأ نم مهيف هبتشت نم كولس تبقار امك .تاعوبطم

 تايالولا ءانبأ نم مهاوس نود اهءانبأ رعشأ كلذ لك .ةيبنجأ تاهج عم

 عفد امم مهتاعوبطمو مهتاقالعل ةيموكحلا ةبقارملا ةأطوب ىرخألا ةيبرعلا

 .""ةرجهلاب ريكفتلل مهضعب

 لمعلا ةيرح نم اهيف امل رصم ىلإ ةرجهلا ىلع تمزع» :ديشر خيشلا لاق
 ةريثكلا رشنلا قرط نمو ءدراوملا ةبذعلا ملعلا لهانم نمو «ملقلاو ناسللاو
 هدافتسا ام ىلع فوقولا :رصم يف ةدافتسالا نم هوجرأ ام مظعأ ناكو ءرداصملا
 ةبحص نم اهدافتسا يتلا حالصإلا ةطخو ةربخلاو ةمكحلا نم هدبع دمحم خيشلا
 ."”(. . .رُحلا وجلا اذه يف هداشرإبو هعم لمعأ نأو «نيدلا لامج ديسلا

 .ةيردنكسإلا ىلإ ًارس رفاس هيدلاو ةقفاوم ىلع خيشلا لصح نأ دعبو

 هنإ .رصم ىلإ ديشر خيشلا ةرجه بابسأ ىلع فرعتن نأ عيطتسن قبس اممف

 ةدافتساللو «هدبع دمحم خيشلا عم ًانواعتم ةيحالصإ ةمهمب مايقلا ىلع مزع

 ' ءاقل ينتاف نئل» :لوقيف «يناغفألا نيدلا لامجل ريخألا اذه ةمزالم نم
 .© 0(. . .يناثلا ملعملا ءاقل ينتوفي نلف ءلوألا ملعملا

 )١( ص) ةيسايسلاو ةيركفلا ةايحلا يف هرودو اضر ديشر دمحم :تاكرب دمحأ :رظنا 74 -
 ( .م1944 ه4 ىلوألا ط  ندرألا رامع راد

 :ًاضيأ رظناو .هترجه ببس كانه نيب دقف ١9١( ص) رهزألاو رانملا :اضر ديشر :رظنا (9)
 .(739/7//؟١1) رانملا ةلجم :رظناو .(57 - 7١ ص) قباس عجرم :تاكرب دمحأ

 ١9١(. ص) رهزألاو رانملا (*)

 448/١(. ص) مامإلا ذاتسألا خيراتو ١95 ١97(2 ص) قباسلا عجرملا (5)
 نوقلطي مهنإف ةفسالفلا تاحلطصمل ديشر خيشلا لامعتسا ظحالتو )7١//0771« رانملا ةلجم ()

 .(5954و 7 )97/١ ةداعسلا حاتفم : ةداز ىربك شاط :رظنا .وطسرأ ىلع «لوألا ملعملا»
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 ؟  ه90١5١ بجر 8 يف ةيردنكسإلا ىلإ ديشر خيشلا لوصو ناك
 لقتنا «نيعوبسأ تقرغتسا يرحبلا هجولا يف هل ةحايس دعبو «م18941/ رياني

 خيشلا ناكو .2"(هدبع دمحم» خيشلا ىلع ًافيض لح ثيح ةرهاقلا ىلإ

 لبق اضر ديشر اهفرعي يتلا رصم يف ةديحولا ةيصخشلا وه هدبع دمحم
 ىلإ هيفن ةرتف ءانثأ هيلإ عامتجالاو هب ءاقللاو هيلع فرعتلا هل قبس دقل .هترجه
 ملو ."'يبارع ةكرح ثادحأ رثأ ىلع (م1880 - 1887 ربمسيد !54) توريب
 ارئاز م1908 -اها55١؟535 ةنس الإ نيحلا كلذ نم رصم اضر ديشر رداغي

 ."”نيترم ءادتعالل كانه ضرعت دقو ايروس هنطول

 راز م191١ ماع يفو :«'؟”ةناتسألا راز م1904  ه3517١ ناضمر يفو

 نطولا يه رصم تحبصأ دقل .؟"قشمد راز م١197 ماع يفو «'”ثدنهلا

 ةعطقنملا ةلجملا «رانملا» هتلجم اهيف ردصأو هتايح اهيف شاعو ءديشر خيشلل

 تناك دقل .يأرلاو ملعلا لهأ باطقتساو رثألا دعبو جاورلا ةعس يف ءريظنلا

 لوح لؤاستلاك ةيريصملا اياضقلا يف يمالسإلا ملاعلا مومه ىدص ة؛رانملا»

 لوحو «يبنجألا لالتحالا ىلع ةروثلاكو ؛قرشلا رخأتو برغلا مدقت رس

 .ةيرصعلا ةايحلا تابلطتم

 )١( مامإلا ذاتسألا خيرات :رظنا )498/1(.

 )440/١(. هسفن ردصملا (؟)

 .(715 0 ا/١11١/05) رانملا ةلجم :رظنا (9

 15١(.  505/1١)و (404 - 9425/11) رانملا ةلجم :رظنا (:4)

 :رظنا ًاجاح زاجحلا راز هنأ امك (7١١1-4١5و 6٠١ -15//1/9) قباسلا ردصملا :رظنا (0)

 73١(. 2 ”19//919) هسفن ردصملا

 .("857 - ”الال/,١5) هسفن ردصملا رظنا (5)
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 :ثلاثلا ثحبسلا

 : مه مهنم ددذع نع ديشر ر خيشلا

 :رنسجلا نيسح خيشلا ١

 ©"”ديشر خيشلا خويش لوأ وهو
 ءرسجلا ىفطصم جاحلا نب دمحم خيشلا نب نيسح خيشلا : همساو

 ماع يلاوح ماشلا ىلإ هذح دلاو رجاه دقق « رصمب طايمد ةنيدم نم هلصأو

 خيشلا أدبو .ماشلا سلبارط ىلإ اهكرت مث ةليلق ةدم قشمد نطقف .ه

 ضعب مزالو نآرقلا أرقف سلبارط يف همولع يقلت يف رسجلا نيسح

 هدلاو خيشو «ديشر خيشلا خيش ٠ .ةباشن دومحم خيشلا مهنمو .؟عياشما

 لبق نم

 ًادصاق .ه714١1 ةنس كلذو رصم ىلإ رجاه ةرشع ةثلاثلا غلب املو

 ةلاسرلا ةمدقم :رسجلا دمحمو (99/9/) رانملا ةلجمو (١5١ص) رهزألاو رانملا :رظنا )١(

 .ه0١؟ ةنس ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ .ط (ب :ص) ةيديمحلا

 .قباسلا عجرملا :رسجلا دمحمو (590/7١؟١) رانملا ةلجم :اضر ديشر :رظنا (9)

 )1١150/5١(. و (087/8) رانملا ةلجم :رظنا(658١) (*)

 ال



 كانه يقب دقو .'''ماوشلا قاور يف نكسو ءرهزألا ةبلط فوفص يف ماظتنالا أ ماسلا ١١( 0 ولا م : كير 0 0000

 هدلب ىلإ ةدوعلل فورظلا هترطضا ذإ هب هتسارد متي مل هنكلو «تاوئس سمخ

 هباتك فلأ دقف ًايرعشأ رسجلا نيسح خيشلا ناكو ."”.م1851/ 2237788 ةنس
 ةلاسرلا» فّلأو ."”ةرعاشألا نيملكتملا ةقي هيف كلسو «ةيديمحلا نوصحلا»

 6 رالاو ءوشنلا ةيرظنو ةينيدلا صوصنلا نيب قفويل («ةيديمحلا

 .ضيأ ًادلقم رسجلا نيسح خيشلا ناكو

 ثيدحلا ادع ام ةيلقعلا ةيعرشلاو ةيبرعلا مولعلا هنع ديشر خيشلا ذخأ

 يروجيبلا ةيشاح ديشر خيشلل رسجلا نيسح خيشلا حرشو «ةيعفاشلا هقفو

 يف ًابتك هيلع أرق امك.''"'ةيرعشألا ةقيرطلا ىلع دئاقعلا يف ةرهوجلا ىلع
 دق رسجلا نيسح خيشلل يجهنملا سردلا لامتكا مدع نأ ودبيو ."”قطنملا
 ناك هنأ الإ مالكلا يف ةيلاعلا بتكلا حرشي ناك هنأ مغرف هيلع رثأ هل ناك

 ال..» :ديشر خيشلل ةرم تاذ لاقو «ةلئسأ نم هيلإ هجوي ناك ام هجعزي

 يدنع ىقبي الو هلوقأ هفرعأ ام لك نإف ءيش نع سردلا يف ينلأست

 يف اهنع مهباوجو خياشملا ىلإ ةجرحملا ةلئسألا هيجوت ناك امنيبو .”«هريغ
 مهتزاجإو ءاملعلا ءالؤه خوسر ىلع ديحولا ليلدلا وه نييومألا عماج

 ."”وهبالط ةلئسأ نم نورفني ءاملعلا حبصأو ريغت رمألا نأ الإ «سيردتلل
 ."00هيف هعجاريف هخيش حرشب عنقي ال ديشر خيشلا ناك ام ًاريثكو

 .قباسلا عجرملا :رسجلا دمحم )١(

 .ةحفصلاو عجرملا سفن (؟)

 .(59/19) رانملا ةلجم :اضر ديشر :رظنا (0)

 .(7١5؟  ؟١١5:ص) ناميإلا ةصق :رسجلا دمحم :رظنا (54)

 )157/51١(. رانملا ةلجم :اضر ديشر :رظنا (4)

 .(19/9) رانملا ةلجمو ١55( :ص) رهزألاو رائملا :رظنا (5)

 .(55١ص)رهزألاو رانملا :رظنا (0

 .(468١ص) :رهزألاو رانملا (6)

 .(171و١7١:ص) قشمد :يبلعلا نسح مركأ :رظنا (9)

 ١ :ص) رهزألاو رانملا :رظنا( ١55( رانملا ةلجمو )١57/91(.
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 :(')هباشن دومحم خيشلا  ؟

 يذلا ةباشن دومحم خيشلا ناك رسجلا نيسح خيشلا نم سكعلا ىلعو
 سردت يتلا مولعلا عيمج نقتأو ًاسردمو ًابلاط ةنس نيثالث ءاهز رهزألاب ماقأ
 ىلع ةباشن دومحم خيشلا لصحو .ةلباقملاو ربجلا ملع ىتح كاذنآ هيف

 مث ."”رهزألا خياشم نع ثيدحلا بتك ىقلتو .ًاملع رشع ةينامثب تازاجإ
 خيش ناكو ءنوريثك هب جرختف «كانه هرمع ةيقب ىضقو سلبارط ىلإ داع
 هّبْسُي ناكو «هلثم نيبهذملا هقف دحأ نقتأ املقو ءًاعيمج ةيفنحلا و ةيعفاشلا

 نيعبرألا هيلع أرقو ملعلل هبلط لئاوأ يف ديشر خيشلا هكردأ دقو ."”يعفاشلاب
 يف يراخبلا حرشل هسرد رضحو .بلطلا يف عورشلا لبق اهب هزاجأو ةيوونلا
 هيلع رضحو ؛هرادب جاهنملا حرشو ملسم حيحص هيلع أرقو ءريبكلا عماجلا
 .ةيعفاشلا هقف يف ريرحتلا حرش نم ةفئاط

 نم عيمج ىلع هقوفتو هتميق تفرع امو» :ديشر خيشلا هنع لوقيو |

 يننإف هيلع ملسم حيحص ةءارقب الإ همولع يف مالسإلا ءاملع نم تيقل

 الو ةعجارم ريغ نم «طبضلا حصأ ةياورلا يل طبضيف نتملا هيلع أرقأ تنك
 ةياردلاو ةياورلا لئاسم نم يلع لكشي ام لك نع هلأسأو ءحرش يف رظن
 يف سردلا دعب لئاسملا كلت ضعب عجارأ تنكو «باوج حصأ هنع ينبيجيف
 .؟ (اهنم ءيش يف أطخ ىلع هل ترثع يننأ ركذأ الو «هريغو ملسم حرش

 (”0غوبن ىف ببسلا وه هسيردتو ملعلا بلط يف ثكملا لوط نأ ودبيو
 ىري فسألل هنكل .ءكلذل نطفي نأ ديشر خيشلل يغبني ناكو «ةباشن خيشلا

 )١( رانملا ةلجمو (555 :ص) ةيريخلا لامعألا نم جذومن :اغآ رينم دمحم :رظنا )1١58/71(.

 .(57١:ص) رهزألاو رانملاو )١155/71١( رانملا ةلجم :رظنا (6)

 .(414:ص) ةيريخلا لامعألا نم جذومن :يقشمدلا اغآ رينم دمحم :رظنا (6)

 )١58/51(. رانملا ةلجم :رظنا (5)

 ءاملعلا ةبحص لوط نأ ذإ ءملعلا يف خوسرلا ينعي خياشملل ةمزالملا لوط ناك (5)
 يف ثكملا لوط راص امنيب «بالطلل ةيملعلا ةوقلا ديزي مهنع ذخألاو مهتمزالمو
 .ةدالبلا سكعي امم بوسرلا ةرثك ينعي ثيدحلا ماظنلا ىلع سرادملا
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 ."”راض سرادملا ىف ثكملا لوط نأ  هدبع دمحم هخيش ىري امك -

 200 ار .ا/ ةئس ةباشن خيشلا يفوتو

 :يعفارلا ينغلا دبع خيشلا " 

 مولعلا لصح دقو ."'رصع يف يماشلا رطقلا ريهاشم نم وهو

 نم رفن ذئموي اهيف ناكو «ماشلا قشمدو سلبارط يف ةيوغللاو ةينيدلا نونفلاو

 مولع يف غوبنلا نيب عمجلاب هرصع ءاهقف نيب زاتما دقو .مالسإلا ءاملع ربكأ
 لاجرل بصنم ىلعأ وهو سلبارط يف ءاتفإلا يلو .بدألاو فوصتلاو عرشلا

 «ةميظع دئاوف كانه هتماقإ نم دافتساو «'*””نميلا ءاضق يلوو «كاذنآ ملعلا
 يف لالقتسالا ةكلم هسفن يف ىوق ةيديزلا ءاملعل هتارظانمو هتركاذم نأ اهنم

 ىلإ داع املو ؛يناكوشلل ؛راطوألا لين» باتك ىلع رثع كانهو ؛مهفلا

 يف وهو ديشر خيشلا هكردأو ,؟20هبالط نم نيغبانلل ًاسرد هأرقي ناك سلبارط

 هنوكل - نكي مل هنكل راطوألا لين يف هسورد ضعب هيلع رضحو «هتخوخيش
 هنم دفتسي مل كلذل هيف ةيثيدحلاو ةيلوصألا تاحالطصالا مهفي - ًاثدتبم
 .( 9 كذي ًائيش

 نراقيو .سلبارط يف ملعلا ةساير تهتنا يعفارلاو ةباشن خيشلا ىلإو

 ًاعالطا عسوأ ناك ةباشن خيشلا نإ» :لوقيف نيخيشلا نيذه نيب ديشر خيشلا

 31 القتسم ناك يعفارلاو ًادلقم ناك ةباشن خيشلا نأ الإ «يعفارلا خيشلا نم

 الإ ان مل ال 1 َكَتنَحْبَس# :ىلاعت هلوق لوح ة ةرظانم امهنيب عقو دقو ءمهفلا

 اهحرطو آلا هذه م لاوس هناح يلا دع جيشا جرختسا دقف 2” نَتَّلَ

 )١( رهزألاو رانملا رظنا )ص:١195(.

 .(449:ص) جذومن :يقشمدلا اغآ رينم دمحم :رظنا (؟)

 )7١//151(. رانملا ةلجم :اضر ديشرو (149:ص) جذومن :اغآ ريئم دمحم :رظنا ()

 )51//١51(. رانملا ةلجم :اضر ديشر :رظنا (4)

 )١59/51(. قباسلا ردصملا (©)

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (5)

 .(77) :ةيآلا نم :ةرقبلا ةروس (0



 لئاسلا لاز امف ءهيه لأسإ .ءهيه لأسإ :هل لوقي ناكف «ةباشن خيشلا ىلع ٠

 كلت نم لاؤس يف فقوت الو «ءلوؤسملا زجعي ملو هدنع امم غرف ىتح

 ."7(ةلئسألا

 :()(نساحملا وبأ) يجقواقلا دمحم خيشلا - ؛

 هنع ْذخأ ."”«ريهشلا دباعلا ثدحملا ملاعلا» هنأب ديشر خيشلا هفصيو

 .“”ةيلوألاب لسلسملا اهنمو «ةلسلسملا ثيداحألا يف هباتك ديشر خيشلا

 لهأ نم ىجقواقلا خيشلا ناكو .'*ثيدحلا ىف (زيجولا مجعملا» هباتكو

 .رمألا لوأ هاجتالا اذه يف ديشر خيشلا هب رثأتو .""ةيلذاشلا ةقيرطلا

 :هديع دمحم خيشلا 6

 بقل هيلع قلطأ يذلا وهو ."”لضر ديشر خيشلا خويش ةمتاخ وهو
 نامجرت» :هنإ :ديشر خيشلا نع لوقي «هدبع دمحم» ناكو «مامإلا ذاتسألا»

 ىلع ديشر خيشلا يقبو ."حالصإلا يف هتفيلخ نوكي نأ لمأيو ””هراكفأ
 .نيرواجملا رباقم يف هراوجب نفدو ؛هتايح رخآ ىلإ هخيشب هتقالع

 )١( رانملا ةلجم )١159/1(.

 ةلجم :رظناو 22149: ص) جذومن :اغآ رينم دمحمو (47١:ص) :رهزألاو رانملا رظنا (*)

 .(18-19 :ص) .ه117١ ةنس ؟ا/ ددعلا :ةينانبللا ىوقتلا

 ١475(. :ص) رهزألاو رانملا :رظنا ("”)'

 :ص )يدمحملا يحولاو )178/١5( رانملا ةلجمو ١47( :ص) رهزألاو رانملا رظنا (4)

 .(5548)//) رانملا ريسفتو *١5(

 ١57(. :ص) رهزألاو رانملاو .شماهلاب (578/9/) رانملا ريسفت رظنا (5)

 )478/١5(. رانملا ةلجمو ١57( :ص) رهزألاو رانملا رظنا (5)

 امبر «هلبع دمحم» هخيش ةمجرت يف ًاباتك ديشر خيشلا فلأو (؟/١) رانملا ةلجم :رظنا (0)

 (7174/8) رانملا ةلجم :رظنا .تادلجم ثالث غلب ذإ .خيراتلا يف خيشل ةمجرت ربكأ نوكي
 .اهدعب امو

 )1١70/1(. مامإلا ذاتسألا خيرات :اضر ديشر دمحم :رظنا (6)

 .(5١٠-5١552؟١/14) قباسلا ردصملا (9)
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 هبهذمو «هدبع دمحم» خيشلا لوح ًاريثك ًافالتخا سانلا فلتخا دقل
 هربتعي 207 .يددجملا نيحلصملا مامإ ضعبلا هدعي امئيبف .ىسايسلاو ىنيدلا

 .'"”هدعب نم ىتأ رش لك ببس رخآلا ضعبلا

 ًارثأتم ناك هدبع دمحم خيشلا نأ يل رهظ اذه يثحب لالخ نمو
 انيس نبال تاراشإلا أرق دقل ءءاوسلا ىلع نيثدحملاو ءامدقلا ةفسالفلاب

 هثيشاح يف ةفسالفلا بهاذم نع عفادي ناكو .""يناغفألا عم يسوطلا حرشب
 ىلع رهزألا يف نلعأ هنأ امك .'*”ةيدضعلا دئاقعلا ىلع يناودلا حرش ىلع
 رفكلاب ذئموي مهثاو - هللا دوجو ىلع نيملكتملاو ةيرعشألا ليلدل هضفر ألملا

 ةفسالفلا نم ًاددع كانه يقل اسنرف ىلإ بهذ املو . هللا دوجو هراكنإل

 .""ملاعلا مدقب لوقي ناك هنأ هنع مهضعب ىشفأو مهشقانو مهرشاعو

 تايآ يف ًاريثك لوقي هنإف ء.مهبهذم هباهذ ىلع لدي ام همالك يفو

 هللا ىلإ عوجرلا لوأتيو .'"'”لييختلاو ليثمتلا دروم تدرو اهنإ ميركلا نآرقلا
 نم هءاج ةفسالفلا بهذم نأ بير الو .ةفسالفلا بهذم وه امك ؛2'*”ىلاعت
 .2"”يناغفألا قيرط

 )١( ص) حالصإلا ءامعز :نيمأ دمحأ :رظنا 28١(.

 ةراضحلاو مالسإلا :نيسح دمحمو 0/1 لقعلا فقوم : يربص ىفطصم :رظنا قفز

 .اهدعب امو (860 ص) ةيبرغلا

 قطنملا يف ةيريصنلا رئاصبلا حرش هدبع دمحملو )7١57/١ - 20977١ رانملا ةلجم :رظنا (9)

 )774/١(. مامإلا ذاتسألا خيرات :رظنا ,رهزألا يف هحرشو

 .رصم «ىبلحلا ط:ةيناودلا ىلع هدبع دمحم ةيشاح ةمدقم :ايند ناميلس :رظنا (85)

 1 .("80 - "51/0) رانملا ةلجم :رظناو ءاهدعب امو 3١( :ص)
 ,(9946/6) رانملا ةلجم :رظنا (©)

 :نص) ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا :نيسح دمحم :رظناو «(088/55؟) رانملا ةلجم :رظنا (0

 .((ة5واله

 (141/) رانملا ةلجمو (5/١9547١7و «557/؟) رانملا ريسفت :ليوأتلا يف الثم رظنا (0
 .(506 - 504/1) و (4"4 )8/1١"4  ًاضيأ ريسفتلاو

 /٠١5(. و98/5١1) رانملا ريسفت رظنا (6)

 .اهدعي امو 7٠١( :ص) قباسلا عجرملا نيسح دمحم :رظنا (9)
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 :«ملاعلا ثودح» نم هديع دمحم خيشلا فقوم

 ثيودحل ةلأسم نم 0 ةفرعم هذبع دمحم م خيشلا هاجتا 0 اممو

 .فقي نم عم فرعل نأ هيأر

 هذه اضر ديشر در نكلو «ملاعلا مدقب لوقلاب (هذبع لدمحم) مهتا دقل

 هل حرص هنأ ابوروأ ةفسالف نم هئاقدصأ دحأ ىعدا دقو 2" ديدش ًادر ةمهتلا

 «'هدبع دمحم» خيشلا نإ :لوقأ لب «كلذ دعبتسأ ال يننإو «'”"”يأرلا اذهب

 ىتلا ةثيدحلا ةفسلفلابو «ىناغفألا نم اهذخأ ىتلا ةميدقلا ةفسلفلاب ًارثأتم ناك
 ةفسالفلا ةغل ةيسنرفلا ةغلل هناقتإ نمو ءابوروأ ىف هتايح نم اهذخأ

 : 7كلذ ىلع ةلدأ يدلو ."”نيثدحملا

 انيس نبال تاراشإلا سورد رضح هدبع دمحم خيشلا نأ :لوألا

 ءانيس: نبا بهذم هبلق يف عقي نأ دعبي الف ."”يناغفألا هخيش هل هحرشو

 .ةلأسملا هذه يف وطسرأل عبتملا

 هتفرعم ىلع لدي امب مهبهاذمل هحرشو ؛«ةفسالفلا نع هعافد :يىناثلا

 .اهئدابمب هناميإو ءاهب ةماتلا

 ىف دقنلاب دشر نبا لوانت هنأل اليوط ًادر ىراصنلا دحأ ىلع ّدر دقف
1 0 

 .©0ىلاعت هللا دنع لوبقلا عقاوم عقاو داهتجا هنأب ًاجتحم»

 .(588/“؟) رانملا ةلجم :رظنا )١(

 .هسفن ردصملا (؟)

 .(7719///) رانملا ريسفت :رظناو )8437/١( رانملا ةلجم :رظنا (9)

 .ًابيرق يتأيس امك ءانعنقي نأ اضر ديشر لواحي امك كلذ نع عجر نوكي نأ زوجيو (54)

 .(771  ا/١/5١) رانملا ةلجم :رظنا (©4)

 )0( :رانملا ةلجم )8/51١”" _ 8٠0"(.

 )1841/1١(. يناودلا حرش ىلع ةيشاح :هدبع دمحم 4فز
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 لالجلا حرش ىلع هتيشاح يف هدبع دمحم خيشلا نهرب دقل :ليق نإف
 ةلازإل ايفاك نوكي نأ بجيف - ملاعلا ثودح ىلع  ةيدضعلا دئاقعلل يناودلا

 :رومأل ءًايفاك سيل هنأب :بيجأف «فواخملا

 هثودح ةلدأ نم ريثكل ّدر دعب ناك ملاعلا ثودحل هريرقت نأ :لوألا

 ."""افيعض ملاعلا ثودحل هريرقت ناكف ءاهيف نيملكتملل هتشقانمو

 قفاوي امب «روهمجلا» ةبطاخم :يه ةفسالفلا ةقيرط نأ : يناثلا

 ةرابعلا حيرصو ءانايحأ ةراشإلاب «هنوري ام ةقيقح ىلإ ةراشإلا عم «مهتادقتعم

 ءانب - هللا دوجو ركني هنأب مهتاو ًاريثك هدبع دمحم خيشلا مجوه دقلو
 .ةفسالفلا بهذم الإ مهتقيرط دعب مث امو «نيملكتملا ةقيرطل هتمجاهم ىلع

 فلسلا بهذم ىلع هللا دوجو تابثإ ديري هدبع دمحم نوكي نأ نكمي الف

 لك نكرن الف ءامئاد لعفي اذكه هنأل ءهنع ديشر خيشلا عافد ًاضيأ يفكي الو

 .هعافد ىلإ نوكرلا

 بهذمل وعدي ناك مامإلا ذاتسألا نإ لوقي ديشر خيشلا نأ الإ

 هلوقي ام ناك ولو .""”هيلع تام هنأو '*”ناميإلا يف مهلوقب لوقيو ."”فلسلا

 ديشر خيشلا ىلإ كلذ يف لضفلا نإف كلذ وجرنل انإو  اقح ديشر خيشلا
 .ديشر خيشلا هنم ررضت يذلا تقولا يف مامإلا ذاتسألا هب عفتنا يذلا ءهسفن

 دمحم :ةيشاحل ةمدقم  نيملكتملاو ةفسالفلا نيب هدبع دمحم :ايند ناميلس .د :رظنا )١(

 .(5؟ - ؟١/١5) رصم «ىبلحلا .ط .ةيدضعلا دئاقعلا ىلع هدبع

 1 .هسفن ردصملا :رظنا (9)
 )396/١(. رانملا ريسفتو (1١/"١و (؟9407/59) رانملا ةلجم (0)
 .(505/؟) رانملا ريسفت :رظنا (؟)

 بمهذم ىلإ هتدوع ىلع هذاتسأ نأ ررقي ديشر خيشلا نأ ريغ (”55/) رانملا ريسفت :رظنا ()
 ًاضيأ رظناو )795/١( رانملا ريسفت :رظنا .ةيرعشألا بهذمب ًارثأتم لازي ال ناك فلسلا

 )07174/١. مامإلا ذاتسألا خيرات
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 :عبارلا ثحبملا

 ةيهقفلا هؤارآو هبهذم

 :لو'الا بلطملا

 يهقفلا اضر ديشر بهذم

 دومحم» ةمالعلا هخيش ىلع ةيعفاشلا بهذم ديشر خيشلا سرد دقل

 دقف ؛نيدلقملاو ديلقتلا ىلع لمح نأ ديشر خيشلا ثبلي مل نكل ,7"2(ةباشن

 نأو ."”2...رشبلا ءارآب هيف ذخألاو ديلقتلا ميرحت» ديشر خيشلل رهظ
 نيدلا يف دلقملا نإف .نيقيلا ملعلا لصأ يفاني هنأل لطاب نيدلا يف ديلقتلا»

 سيلو ؛هملعم وأ هموقو هلهأ نم هب قثي نم لوق ىلع هنيد يف دمتعي نم وه
 .70(ةريصب الو ملع ىلع

 ام ةبسانم لك دنع ديشر خيشلا درويف ءديلقتلا نالطب ىلع ةلدألا امأو

 ام لكف» :ةلمجلابو ءديلقتلا نالطب ىلع لدت اهنأ ىري ةلدأ نم هنكمي

 رئاصبو ةجحلاب ًاديؤم ًاملع نيدلا اذه نوك نم ةنسلا وأ نآرقلا نم ...درو

 ىلع يعنلا نم امهيف درو ام لكو «ديلقتلل لطبم وهف تانيب تايآو سانلل

 .(5696: ص) رظنا ؛كلذ نايب قبس دقو ()

 .(61/0/9) رانملا ريسفت (؟)

 .(91/0) ًاضيأو «(؟584/8) قباسلا ردصملا (*)
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 مهنوكبو .يمعلا مكبلا مصلاب مهفصوو ؛ملعلا مدعو لهجلاب مهبيعو رافكلا

 ام ىلع ليلدلاب مهتبلاطم نم هيف ام لكو .ديلقتلل لطبم وهف نولقعي ال
 نم وه لالدتسالا نأ ىلإ بهذيو .''"...كلذكف لقعلاو ملعلابو نوعدي
 ."هل دسفم ديلقتلا نأو ءةرطفلا

 ال دلقملاو ءءيش يف ملعلا نم سيل ديلقتلا نأ ديشر خيشلا ىريو

 .""هل ًاديفتسم الو ملعلل ًاديفم الو ًاملاع نوكي

 ئزر نمو» :لوقيف دلقملا ىلع 0 *أو ديلقتلا ىواسم ىلإ ريسيو

 ريثكلا ريخلا نم ًامورحمو ةمكحلا يهو لقعلا ةرمث نم ًامورحم ناك ديلقتلاب

 نيطايش ةسوسو هفذاقتت ةركلاك نوكيف ...ةمكحلا بحاصل هللا هبجوأ يذلا

 هلقع نع سانلا لوقعب ينغتسي دق هنأ مهوتي «سنإلا نيطايش ةلاهجو نجلا

 .0(. . .نآرقلا هقف نع سانلا هقفبو

 رثأ وه فالتخالا» نأ  ديشر خيشلا ىري امك - ديلقتلا ئواسم نمو
 ديلقتلا الول ذإ .. .ًادادنأ اوذختا نيذلا ءاسؤرلل راصتنالاو «ديلقتلل ىعيبط

 ىلإ نيطبنتسملاو نيدهتجملا لاوقأ رصع لك يف عجرت نأ ةمألا ىلع لهسل

 .©00.. .هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع هضرعي دحاو لوق

 دلقم نيب راوح نع ةرابع تالاقم ةدع رشن ديلقتلا ةبراحم ليبس يفو

 باتك هل لسرأ مث «ديلقتلا ىلع لمحي ةجح بحاص نيبو ديلقتلا راصنأ نم

 ."”كلذك اهرشنف ىلوألل ةهباشم ةرظانم هيفو ' 'ميقلا نبال نيعقوملا مالعأ (7ىللز هن |كلل ةياخي : طابو عزو 10 ه /

 .ةحفصلا سفن قباسلا ردصملا )١(
 .(5759/6) رانملا ريسفت :رظنا (0)

 .(091/5) رائملا ةلجم (0)
 .(75/9) رانملا ريسفت (5)

 | )1١8/9(. هسفن ردصملا (5)
 رردلا .فيناصتلا بحاص هريبكلا ىفلسلا «بويأ نب ركب ىبأ نب دمحم نيدلا سمش وه (5)

 0١/6 4(. ١ ١ ةنماكلا
 لقتسم باتك ىف دعب اميف تعبط دقو ؛دادعأ نم اهيلي امو (51؟1؟/19) رانملا ةلجم :رظنا (0)

 - .(58/59) رانملا ةلجم :رظنا .«ماعلا عيرشتلا لوصأو مالسإلا رسي» مساب

 الك



 أشنأ يتلا ءارقلل هاوتف يف همهف ىلع دمتعي ناك ًاضيأ ليبسلا اذه يفو

 ةنو .اهيلع بيجيل قيمع جف لك نم ىواتفلا هيتأت تناكو هتلجم يف ًاباب اهل
 لئاسمب قلعتت يتلا كلت اميس ال «ءاهقفلا اهيف فلاخ ةريثك هل ءارآ كلذ نع

 سانلا ىلع ةقشمو جرح اهببسب عقو وأ لبق نم تعقو نكت مل ةديدج

 .""رصمو رصع لك يف ةايحلل هترياسمو مالسإلا رسي فلاخي

 هنإف يئابرهكلا قعصلاب ناويحلا ةيكذت يف هداهتجا :ءارآلا هذه نمو

 نكلو .مهلاوقأل ًادار ءاهقفلل ًافلاخم وه ههقف ىلع ًادمتعم هزاوج ىلإ بهذ
 هناسحتسا ىلع دمتعا امنإو عرشلا نم ةنيبب تأي مل كلذ يف ديشر خيشلا
 ."' ”طقف 1 0

 :اهنمو ."”مههئاسن حاكن زاوج ىلإ بهذف نيينثولا حاكن :ًاضيأ اهنمو

 مهأو .“”ريفوتلا قودنص يف هيأرو ."*”ةيعرشلا ةيؤرلا يف باسحلاب لمعلا
 ًادس عنُم  لوقي امك  هنأل «لضفلا ابر ةحابإ يف هداهتجا :تاداهتجالا هذه

 ضعب هيف لصفأ نأ دوأ ام وهو .«ةرورضلل حابيف يلهاجلا ابرلا ىلإ ةعيرذلل

 :لوقي هنإ ديشر خيشلل صنلا اذه دنع اًليلق فقأ نأ ديرأ كلذ لبقو

 ممألا دنع اهعفن ىلع قفتملا ةرضاحلا ةيندملا يفاني ءيش اننيد يف سيل هنإ»

 يقيقحلا مالسإلا نيب قيفوتلل دعتسم ينإو ءابرلا لئاسم ضعب الإ ةيقرتملا
 ريغو مهلبق جنرفإلا هبرج امم مهتلود ةيقرتل نوينامثعلا هيلإ جاتحي ام لكو

 ةنسلاو ٍذآرقلا لب بهاذملا نم ًابهذم مزتلأ الأ طرشب نكلو .كلذ
 ان : |

 .اهدعب امو (79075 ص) يمالسإلا ريسفتلا بهاذم :ريهستدلوج :رظنا )١(

 ش .(174/5و )١44/5 - ١46 رانملا ريسفت :رظنا (0
 )١86/56 -/7١17(. قباسلا ردصملا :رظنا (")'

 .(86١/؟) رانملا ريسفت :رظنا (8)

 )١9//6719(. رانملا ةلجم :رظنا (©)

 .(75789/17) رانملا ةلجم (5)

 اال



 هلجأ نم يذلا ديشر خيشلل يساسألا دصقملا رهظي صنلا اذه يفو

 ةرثع رجح نيدلا نوكي ال ىتح هنإ  ابرلا ىوتف اهتمو  ىواتفلا هذه هنع تردص

  اضر ديشر دمحم بهذي كلذل «ةرضاحلا ةيندملا قيرط يف ريسلا ليبس يف
 :ةديدج سسأ عضوب «هقفلا ديدجت ىلإ  مامإلا ذاتسألا بزح ءاضعأ ةيقب هعمو

 قيرطلا ىف ف ريسي نأ عيطتسي ىتح هقفلا ريوطتل .ديدج عامجإو ديدج داهتجا '

 نأ عيطتسن ًاذإ .""”«ةيفنحلا بتك دولج يف ةروصحم ةعيرشلا تسيلف» ؛ديدجلا

 رئاسو هخيشو اضر ديشر نع ةرداصلا ىواتفلا هذه  دصقلا اذه ءوض يف  مهفن
 - هتلجم يف ترشنو  ديشر خيشلل تعمج يتلا ىواتفلا تغلب دقل .بزحلا اذه

 اهيف هل ىواتفلا هذه ضعب نأ بير الو «تادلجم ةدع يف تعمج ىوتف فلأ

 .لضفلا ابر ةلأسم اهنمو «دحاو رجأ الإ اهيف هل سيل اهضعبو نارجأ

 :ىناثلا بلطملا

 لضفلا ابر نم اًضر ديشر فقوم

 :لضفلا ابر فيرعت -
 اهنكلو - هللا مهمحر  ءاهقفلا دنع لضفلا ابرل فيراعتلا ظافلأ تفلتخا

 ىلع ةيوبرلا لاومألا نم نيلدبلا دحأ ةدايز :هنأ ىلع أطاوتت ةقيقحلا يف
 دحأ يف ةدايزلا» :ىرخأ ةروصبو ."”سنجلا يف نالدبلا قفتا اذإ ءرخآلا
 ليكلا :ةلبانحلاو ةيفنحلا دنع ابرلا ةلعو ."”«ًاسنج نيقفتملا نييوبرلا نيلدبلا
 وأ اليكم عاب ول ام جرخي سنجلا داحتاو .'*”سنجلا داحتا عم نزولاو

 نم نيعاصب رب نم ًاعاص عيبي نأك .هسنج ريغ نم نوزوم وأ ليكمب ًانوزوم

 )١( ردصملا سفن )0508/5(.
 ةثلاثلا .ةمصاعلا راد (26 :ص) ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا :كرتملا رمع .د :رظنا (9)

 ها

 .ةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا (0

 ىنغملا :ةمادق نباو (”9/؟) ةيرهزألا دهاعملا .ط ءراتخملا ليلعتل رايتخالا :رظنا (:5)

 ْ .ةيرهزألا تايلكلا .ط (0/5)
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 «ةدايز» :هلوقو .2")بر ال هنإف ديب ًادي الضافتم ةضفب ًابهذ عيبي وأ ءرمت

 . ”رادقملا يف وأ ةميقلا يف تناك ءاوس ةدايز لك لمشي

 :ةيتآلا ةتسلا فانصألا يف لضفلا ابر ميرحت ىلإ روهمجلا بهذ دقو

 اهنم سنج عيب زوجي الف « .حلملاو رمتلاو ريعشلاو ربلاو ةضفلاو بمهذلا

 الجؤم وأ ًادقن نيمهردب مهرد عيب مرحيف ءالجؤم وأ الاح «الضافتم هسنجي

 ."”هلجؤم وأ ًادقن رب يعاصب رب عاص عيب د اذكو

 :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب روهمجلا لدتساو

 قارغتسال 4بإا# :هلوق يف لأف ”«أربزلا ْمَرَعَو عيبلا هنأ ٌلككو»
 يف لخديف ابرلا عاونأ لك لوانتي ًاماع ةيآلا يف ابرلا ظفل نوكيف .*”سنجلا

 . © ةعيسنلا ابر لخدي امك لضفلا ابر كلذ

 هللا يضر تماصلا نب ةدابع : ثيدح اهنم : ثيداحأ ةئسلا نمد : ةئسلا

 « ديب د ءاوسب ءاوس لثمب ًدلثم حلملاب حلملاو ر رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو

 هجوو."”«ديب ًادي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا اذإف

 نأ هسنجب ةتسلا فائصألا هذه نم فنص عيب بجوأ ْلَك يبنلا نأ ةلالدلا

 ال هنأ نيبو («ءاوسب ءاوس» و (لثمب العمل :هلوقب كلذ دكأو نيلئامتم انوكي

 فالتخا مدع دنع هنأ ىلع لدف «سانجألا فالتخا دنع عيبلا اذه يف جرح

 .”'اوءاش فيك عيبلا يف رايخلا مهل سيل فانصألا

 )١( :ص) قباس عجرم :كرتملا :رظنا 084(.

 .(05 65 ”:ص) قباسلا ردصملا (؟0)

 .(05 :ص) قباس عجرم كرتملا .دو (*/5) ينغملا :ةمادق نبا :رظنا (9)

 .(71/6) :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (4)

 .(67 :ص) قباس ردصم :كرتملا :رظنا (9)

 .ةحفصلا سفن قباسلا ردصملا (5)

 ءايحإ راد .ط )1111١/6( (1541) (181) :مقر ح:ةاقاسملا ك :حيحصلا :ملسم (0

 .يقابلا دبع داؤف دمحم ميقرتب ءرصم ؛ةيبرعلا بتكلا
 .(04- 88 :ص) قباس ردصم :كرتملا .د :رظنا (4)
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 ال :لاق ٍةلكَي هنأ  هنع هللا ىضر  ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح اهنمو

 الو ءضعب ىلع اهضعب اوفشت الو «لثمب الثم الإ بهذلاب بهذلا اوعيبت
 الو .ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو «لثمب اًلثم الإ قرولاب قِرّولا اوعيبت
 ."”(زجانب ًابئاغ اهنم اوعيبت

 لاق ."”هلعلا لهأ نم دحاو ريغ هاكح دقف كلذ ىلع عامجإلا امأو
 ابر نم هنع ىهن ام لك لوانتي نآرقلا يف ابرلا نع يهنلا نإ» :مالسإلا خيش

 يناعم مهفي مل نمم عقي امنإ ضعبلا ىلع يهنلا صوصن رصق نإو ءهلك
 فلا .
 . صوصنلا

 هنكلو «هزاوجب لاق هنأ  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور دقو

 ثيدح ىلع هيأر يف دمتعا امنإو ِهِلَك يبنلا نم ًائيش كلذ يف عمسي مل
 ديعس وبأ هربخأ امدعب كلذ نع عجر مث .'؟”«ةئيسنلا يف الإ ابر ال١ ةماسأ

 ميرحتلا ديدشلا ظلغألا ابرلا هانعم وأ خوسنم امإ :ةماسأ ثيدحو «عمس امب

 نأ عم ءديز الإ ملاع ال :برعلا لوقت امك ديدشلا باقعلاب هيلع دعوتملا

 © اصألا ىفن ال لمكألا ىفن دارملا امنإو «هريغ ءاملع اهيف

 عم 144/4) ١5اال :ح ةضفلاب ةضفلا عيب باب :عويبلا ك:حيحصلا :يراخبلا :رظنا ()

 .م1988 ه9٠5١ قيناثلا .ط ءنايرلا ةروصم «حتفلا عم ةيفلسلا .ط (حتفلا

 «ثارتلل نايرلا راد .ط )4/١١( ملسم حرش :يوونلاو (3/4) ينغملا :ةمادق نبا :رظنا (0)
 :يمتيهلا رجح نباو (07/) نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلاو ه7 ىلوألا

 .ه٠79١ «قةيناثلا «يبلحلا يبابلا ىفطصم .ط (0١75/؟) رجاوزلا

 بتكلا ملاع .ط )7417/٠0( يواتفلا عومجم هل :رظناو )517/١(« ىربكلا ىواتفلا (6)
 .ه١1١؟ .ضايرلا

 233979و 75١1/8 :ح) ءاسن رانيدلاب رانيدلا عيب باب عويبلا ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (5)

 .(حتفلا عم 47 4

 .ةيناثلا ( نايرلا ةروصم) ةيفلسلا .ط (147 - 457/5) يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا (5)
 ه8

 ٠م



 يف هاواتف ديشر خيشلا عمج دقل : لضفلا ابر يف ديشر خيشلا يأر

 ابرلا» : مساب لقتسم باتك يف رانملا ةلجم يف ةرشتنم تناك يتلاو ابرلا

 ."0«مالسإلا يف تالماعملاو

 ابر وه دصاقم ميرحت مرحملا ابرلا نأ ىلإ ديشر خيشلا بهذف
 ام امأو ,قحتسملا نيدلا ريخأت لجأل لاملا نم ذخؤي ام وهو «ةيلهاجلا

 ابر وهو  لوألل ةليسو هنأل مرح هنأل ةحلصملاو ةجاحلل حابيف هادع

 الإ هباتك يف مرحي مل هللا نأ انملع دقو» :لوقيف - ةئيسنلا ابر وأ ةيلهاجلا

 ةمذلا ىف ام ريخأت لجأل لاملا ىف ةدايزلا ذخأ وه يذلا ةئيسنلا ابر

 الإ تاوقألا لوصأو ””نيدقنلا عيب نع يهنلا ثيدحو» :لاقو ."”. .هنم
 «عيبلا يف ابرلل ًارصح الو نآرقلا يف ابرلل ًاريسفت سيل لثمب الثم ديب ادي
 نم هيف سيل هتاذل وهف الإو «نآرقلا ابر باكترال ةعيرذلا دسل وه امنإو

 ١ :لاقو .0*2(. .ةرقبلا تايآ ىف ديدشلا ديعولا اذه ىضتقي ام ةدسفملا
 هباتك ىف هنع ىلاعت هللا ىهن يذلا ابرلا ىف قحلا نأ هب رهظ اذه دهمت

 ًافورعم ناك يذلا ةئيسنلا ابر هنأ رخآ بنذ ىلع دعوتي مل امب هلعاف دعوتو
 لجأل لاملا نم ذخؤي ام وه هنأب هرركنو لوقلا ديعنو ...ةيلهاجلا يف
 ام هموهفم ىف لخدي الف. .رخآ لجأ ىلإ ةمذلا ىف قحتسملا نيدلا ريخأت

 ام وه امنإو هلاحب و «نيدملل ىطعي ام ىلع هدقع دنع نيدلا لصأ يف دازي

 2 ©(. قحتسملا نيدلا ريخأت لجأل ىطعي

 دمحم ميدقت عم ةرهاقلا ةبتكم .ط مالسإلا يف تالماعملاو ابرلا :اضر ديشر دمحم :رظنا )000

 كول 7/٠ هالد/754 راكم/أل وهم )05١/0  رانملا ةلجم :رظناو ءراطيبلا تجهب

 .(155 5 رو” 4و119/“ والا /اوالالاو5”تو240و2 ١1/70 419 /ثدو

 .(157؟ :ص) مالسإلا يف تالماعملاو ابرلا (؟)

 رمتلاب رمتلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا» :ثيدح ينعي (9)

 :رظنا .ءثيدحلا 2. .ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف ديب ادي لثمب الثم حلملاب حلملاو

 .مدقت دقو .( ”99/9) )8١()١5814( مقر :ح «ةاقاسملا ك :حيحصلا :ملسم

 ش .(87" :ص) تالماعملاو ابرلا (5)

 .(8» :ص) مالسإلا يف تالماعملاو ابرلا (5)

 ١م



 :ديشر خيشلا ةلدأ

 .لقعلاو ةنسلاو ةغللا ةلالد ىلإ هيلإ بهذ اميف دنتسا دقو

 ديؤيو» :هيلإ بهذ امل اهب ًاجتحم ديشر خيشلا لاق دقف «ةغللا امأف

 ناك ظفللا اذه نأ ههجوو «يوغللا لامعتسالا :امهدحأ :نارمأ اذه

 ركذو «مهريغو باتكلا لهأو «نيكرشملا نم ةيلهاجلا برع دنع المعتسم
 اديدج اعضو تعضو ىتلا ظافلألا نم سيل وهف «ةيكملا روسلا ضعب ىف

 اهيلإ ةجاحلا دنع ثيداحألاب كلذ دعب ترسف مث ةلمجم تناكف ةعيرشلا يف
 ."”(مهضعب هب حرص امك دهعلل «ابرلا» يف ماللا لب .يلمعلا عيرشتلا يف

 :لالدتسالا اذه ةشقانم

 ىلإ فرصني ابرلا نأ ىنعمب «يوغللا لامعتسالاب هجاجتحا نأب باجيو

 تقو ىف ديفي ناك امنإ «ةلماعم نم هيف ابرلا ظفل لامعتسا ىلع اوفراعت ام

 دوصقملا فرصني ذإ «ةئسلا نايب لبقو «ةرقبلا ةروس يف ابرلا ميرحت ةيآ لزنت
 يف ابرلا لمعتساو «ةنسلا نايب ءاج نأ دعب امأ ءهودهع ام ىلإ ةيآلا يف

 حبصأ دقف برعلا دنع ةدوهعم الو ةفورعم نكت مل ةلماعملا نم ىرخأ عاونأ

 هتاقالطإو عراشلا تارابع لمحت ةقيقحلا هذه ىلعو ةيعرش ةقيقح ابرلا ظفل

 امم هريغ نود ادوهعم ناك ام ىلع ابرلا لمح دهعلا دافأ امكف ءابرلا يف

 لمح ديفي يعرشلا عضولا نإف «يوغللا هعضو يف ابرلا ظفل قلطم هلوانت

 يف يوغللا عضولا ىلع مدقم يعرشلا عضولا ذإ ًاعرش هل عضو ام ىلع ابرلا
 ."”عراشلا تارابع

 مدقت دقو ."”فنآ هيلإ راشملا ةماسأ ثيدحب ديشر خيشلا لدتساو

 هللا يضر ةماسأ نإ :اهنم «ىرخأ ةبوجأ انه ديزأو ءًارصتخم هنع باوجلا

 .(76 :ص) هسفن ردصملا ()

 بساحلا ىلع هاروتكدلل ثحب .ةيفرصملا تالماعملا يف ابرلا :يديعسلا هللا دبع :رظنا (؟)
 .م1945١ ه5157١ هقفلا مسق ةعيرشلا ةيلك «ةيمالسإلا ةعماجلاب .يلآلا

 0( :ص) 6١(.

 هل



 ريظنو «''”لاؤسلا نود باوجلا عمسف «ةصاخ ةلأسم باوج عمس امبر هنع
 ءوضولا نأ اذه رهاظف '"”حير وأ توص نم الإ ءوضو ال» :ِئك هلوق كلذ

 لاؤسل ًاباوج ظفللا اذه ناك امنإو ءهفالخ عقاولاو ءنيذه نم الإ نوكي ال
 .نيذه ريغ نم ءوضولا بوجو كلذ عنمي الو .وحنلا اذه ىلع جرخ نيعم

 ثيداحأ حيجرت اهنمو «خسنلاب لوقلا :اهنم ءروهمجلل ىرخأ ةبوجأ كانهو
 لمعلا ميدقتو «ةعامج نع اهتاياورل ةماسأ ثيدح ىلع لضفلا ابر ميرحت

 .""ةماسأ ثيدح يف موهفملاب لمعلا نود اهيف قوطنملاب

 ابرلا لكأ ىلع دعوت هللا نأ اهيناثو ...» :لاقف :لقعلاب ًاضيأ لدتساو

 يف الإ اهلئامي الو «ةنسلا يف الو ليزنتلا يف دهعت مل ديعولا نم بورضب

 .*”رئابكلا نم هررض شحفو همثإ مظع امع رجزلاو بيهرتلا

 جاجتحاو هعضوم ريغ يف لقعلل ماكتحا هنأب لالدتسالا اذه شقانيو

 هب ءاج ام هيف يأرلل لاجم ال امم نإف ءهيف يأرلل لاجم ال اميف يأرلاب
 ام وه اذهو هنعلو ابرلا لكآ ديعو صوصنلا هب تءاج امم نإو «صنلا

 .©0ءاملعلا دنع ةريبكلا هب تفرع

 :ةيتآلا بابسألل لضفلا ابر ميرحتب روهمجلا لوق وه حجارلاف اذإ

 دقو «لضفلا ابر ميرحت يف تدرو يتلا ةحيحصلا تاياورلا ةرثك :ًالوأ

 اهتقلتو ةباحصلا نم ريبك ددع نع تيورو .امهريغو نيحيحصلا يف تجرخ
 "كلذ يف عامجإلا يكح ىتح لوبقلاب ةمألا

 )١( :ص) قباس عجرم :كرتملا :رظنا ١ط 77(.

 - 747/1) ه501١ نايرلاو «يبرعلا باتكلا راد .ط ءدئاوزلا عمجم :يمئيهلا :رظنا (؟)
 )5817/١(. يرابلا حتف :رجح نباو (74

 .(76 الا” :ص) قباس عجرم :كرتملا :رظنا (6)

 .076© :ص) مالسإلا يف تالماعملاو ابرلا (4)

 .(55: ص) قباس عجرم :ديعسلا هللا دبع :رظنا (6)

 )5١//751(. ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظناو «(809ص) قباس عجرم :كرتملا :رظنا (5)

 م



 «ليوأتلا لمتحت الو لضفلا ابر ميرحتب ةقطان ثيداحألا هذه نأ :ًايناث

 .موهفملاب لدي هنإف ءةماسأ ثيدح نم ديشر خيشلا هب جتحا ام فالخب

 .“'”لامتحالا هيلإ قرطتي موهفملاو
 رمع نباك ةباحصلا نم لضفلا ابر ةحابإب لاق نم عوجر توبث :ًاثلا

 ٠ ."”مهنع هللا يضر سابع نباو

 .©تيأر امك هزاوجب نيلئاقلا ةلدأ فعض :ًاعبار

 اذه لوأ يف ترشأ امك ةريثك تاداهتجا ديشر خيشلل ناك دقلو

 اممو «كلذ نود اهضعبو ءابرلا ةلأسمك ةريبك لئاسم يف اهضعبو .ثحبملا

 دقو .“'”«باتكلا لهأ حئابذ» يف هداهتجاك :ابرلا ةلأسم نع ةروطخ لقي ال

 نأ اهب ردجيو «ةورث اهترثك ثيح نم دعت ةيهقف ىواتف ديشر خيشلا انل كرت
 .اهميوقتو ةورثلا هذه نزول هقفلا ملع يف نيثحابلا ةيانع لانت

 رصمب يندملا ةعبطم (75 :ص) دوعسلا يقارم حرش :ينكجلا نيمألا دمحم :رظنا )١(
 ملقلا راد .ط (554 :ص) هقفلا لوصأ ةركذم :يطيقنشلا نيمألا دمحمو ه4
 .(85:ص) قباس عجرم :كرتملاو «توريب

 .(85 :ص) قباسلا عجرملا :كرتملا :رظنا (")

 .(88 )410  هسفن عجرملا :كرتملا رظنا 6

 .(506/8) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 م5



 تناك دقل ««رانملا ةلجم» وه انه اهيلإ ريشن نأ بجي يتلا راثآلا مهأ

 ام لكو .هتايح ةليط اضر ديشر هب ماق يذلا يساسألا لمعلا يه ةلجملا هذه

 ىلوألا هتروص يف ناك ةقيقحلا يف وه هتافلؤمو هبتك نم كلذ دعب عبط

 فادهألا نم ةلجملا هذه ءاشنإ ناك دقل ءرانملا ةلجم ىف ةقرفتم تالاقم

 انل ددحي ام ريخو ءرصم ىلإ ةرجهلل ديشر خيشلاب تدح يتلا ةيساسألا
 اضر ديشر اهحتتفا دقف ءاهنم لوألا ددعلا ةيحاتتفا يه رانملا ةلجم فادهأ

 عمس عرقي قح ءادنو نيبم يبرع ناسلب خراص توص اذهف :دعب امأ» :هلوقب

 يف قرغتسملا يقرشلا اهيأ :لوقي ...نييقرشلا عيمج عماسم داضلاب قطانلا

 دح كمونب تزواج دقف «ءكبسح كبسح .همالحأ ذيذلب جهتبملا «همانم
 نع لوقي لوألا  دلجملا اذهل ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم يفو .'''2. .ةحارلا
 يعامتجالاو ينيدلا حالصإلا اهعمجي ةريثك اهضا رغأ» نأ ءرانملا ضارغأ

 هحلاصم لصتتو اهعم شيعي نمو يه ؛ةيمالسإلا انتمأل يسايسلاو
 رشبلا حلاصمل هتقفاومو «لقعلاو ملعلا عم مالسإلا قافتا نايبو ءاهحلاصمب

 ىزعي ام دينفتو «هيلع تاهبشلا نم دروي ام لاطبإو ءرصم لكو رطق لك يف
 "00. .هيلإ تافارخلا نم

 .(؟ - )١/١ رانملا ةلجم )١(

 .(١1/١؟) رانملا ةلجم (؟)



 ةورعلا ءارآو راكفأل ًادادتما تناك رانملا ةلجم نأ نوريثك ىريو

 تقاف اهنأ الإ ءباجعإ اميأ اهب ًابجعم ديشر خيشلا ناك يتلا ''”ىقثولا
 ؛"”رثألا دعبو ءاقبلا لوطب ىقثولا ةورعلا

 حالصإ» «ةيحالصإلا «رانملا ةلجم» تلغش يتلا رومألا مهأ نمو

 نونفلاو مولعلا نم هيلإ جاتحي امو.هيف نيدلا ةيادهو ملعلا ديدجتو «رهزألا

 تنمضت ىتلا تالاقملا نم ديدعلا ىلع رانملا ةلجم تلمتشا دقلو «كاذنآ

 ."””ىنعملا اذه

 دحأ رهزألا شرع ىلع سلجي نأ اضر ديشرل ًايساسأ ًافده ناكو

 ًاببس نوكي نأ ريخألا يف حجنو ءهيعس هل ىعس دقو «مامإلا ذاتسألا» ةذمالت
 «يرهاوظلا يدمحألا وهو «هدبع دمحم» موصخ دحأ باهذ يف ًايساسأ

 .(”(يغارملا ىفطصم دمحم» وهو «مامإلا ذاتسألا» ةذمالت دحأ نايتإو

 تافارخلاو عدبلا باب» رانملا ةلجم يف ةزرابلا باوبألا نم ناكو
 تافارخلاو عدبلا عاونأ نع ثيدحلا ىلإ قرطتي باب وهو «تاداعلاو ديلاقتلاو

 ديلاقتلا تدسفأ امك ءاهتدسفأو ةيمالسإلا ةمألا ةديقع ىف تلخد ىتلا
 و

 ."0اهقالخأ ةفرحنملا تاداعلاو

 ةهجوم اهتياغو «ًابلاغ» جهنملا ةيفلس رانملا ةلجم تناك ؛مومعلا ىلعو

 ام ىلإ عوجرلاو ,عدبلا ةبراحمو .ةهجاوم ىلإو ماع لكشب - حالصإلا ىلإ

 .©9هيدلا نم فلسلا هيلع ناك

 .كانه امهيفن مايأ هدبع دمحمو يناغفألا اسنرف نم اهردصي ناك ةلجم :ىقثولا ةورعلا )١(

 ةلجم و .رصم «بادالا ةبتكم .ط 21٠( :ص) نوددجملا :يديعصلا لاعتملا دبع :رظنا ()

 .(4 كراك“ و” 50/5) رانملا

 ارب ماولاركاك تيكا ضقاللا## لك77"/١٠ ء5ما/) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 .(0771/85 وذالا/١٠8وم79و١١٠5و ”؟6/59) رانملا ةلجم :رظنا (84)

 4 ددعلا ؟1 ةنسلا ءديحوتلا ةلجم كلذ يف اهتثروو )١١/5"  07١5 رانملا ةلجم :رظنا (©)

 .(8#- 1:١٠ :ص)

 .(557/55؟) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 مى



 اذهل ناكو «يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف رانملا ةلجم ترشتنا دقلو

 رثأ ناك صاخ لكشبو .رانملا ةلجم يف ةيفلسلا راكفألا رشن يف هرثأ راشتنالا

 :لوالا بلطملا

 دنهلاو رصم يف رانملا رثأ

 وهو حالصإلا ىلإ ةوعدلاو رصم يف لمعلا اضر ديشر أدب نأ ذنم
 وه هدبع دمحم نوكي نأ دوي ناكو «ةمهملا هذه ىلوتت ةعامج داجيإل ىعسي

 ميعز مامإلا ذاتسألا لعجل ليبسلا دهمي ناك ذإ «ةعامجلا هذهل ميعزلا

 عضو يف اضر ديشر حجن دقو .مالسإلا دالب عيمج يف يسايسلا حالصإلا
 ؛هنم لينلا الو هتلواطم ىلع دحأ ؤرجي ال ثيحب ةناكم ىف هدبع دمحم

 يف «مامإلا ذاتسألا» حلاصل اهب موقي ناك يتلا ةريثكلا ةياعدلا ببسب كلذو
 .©0انملا ةلجم

 ءرثألا قمعأ اهيف رثأو ءرصم لك يف هؤارآو اضر ديشر ركف دتما دقل
 هجهنمو اضر ديشرل دادتما اهنأ معزت اهلك ةريثك تاعامج تماق دقلف

 عم اهتاطاشنو اهراكفأ تقفتا يتلا تايعمجلا هذه زربأ نم ناكو «يحالصإلا

 «هتايح ىف تماق ىتلا «نيملسملا نابشلا» ةيعمج ؛ ةيحالصإلا اضر ديشر

 عضوب ماقو اهترادإ سلجم يف ًاوضعو «ةيعمجلا هذه يسسؤم نم وه ناكو

 ."”ةيئاهنلا هتروصب يساسألا اهنوناق

 نسح :اضر ديشرب ىقتلا «نيملسملا نابشلا ةيعمج» تاعامتجا يفو ش

 ديشر لمعل ًادادتما اهلعجي نأ ًاضيأ دارأو ءدعب اميف ةعامج أشنأ يذلا ءانبلا

 ديشر تارابع ضعبب كلذ ىف ًادهشتسم ؛هل دادتما اهنأو «ءىحالصإلا اضر

 داسف ىلع ليلدك ًايفاك هداقتنا دعيو هدبع دمحم دقتني نأ دحأ عيطتسي ال رصم يف حبصأ 0(

 .(5 0 رانملا ةلجم :رظنا :هبحاص لوق

 ةيركفلا ةايحلا يف هرودو اضر ديشر :ةكباوشلا دمحأو (/88/9؟8) رانملا ةلجم :رظنا (؟)

 ١5١(. :ص) ةيسايسلاو

 /ما/



 ًاروتسد اضر ديشر تاملك نم ذختي نأ انبلا نسح لواحو ,0"2اضر
 ."”هتعامجل

 نم هيف ام لكب اضر ديشرل ًادادتما قحب ربتعت ىتلا ةعامجلا نأ ريغ
 دمحم خيشلا اهسسأ يذلا «ةنسلا راصنأ ةعامج» يه ءاهريغو تانسح
 يف اضر ديشر ةذمالتو فاقوألا ءابطخو رهزألا ءاملع دحأ «يقفلا دماح

 اضر ديشر ةرابع نم هتعامج مسا يقفلا سبتقا دقلو ءداشرإلاو ةوعدلا راد

 تنبتو اضر ديشر ةعامجلا هذه تثرو دقلو .”0«ةيدمحملا ةنسلا راصنأ»
 لك نأب :لوقلا عيطتسأ يننأ ىتح حالصإلا يف هجهنمو هءارآو هراكفأ

 هجو داقتنا لكو «ةنسلا راصنأ» ةعامج ىف كلذك ىه اضر ديشرل ةنسح

 هذه دعب اميف اهتنبت دق اهذختا يتلا فقاوملا لكو ءًاضيأ اهيلإ هجويس هيلإ
 © ©ةعامجنلا

 نأ رهتشا ىتح ءايلوألا تامارك نم ددشتملا فقوملا :كلذ ةلثمأ نمو

 فقوم ةعامجلا تثرو دقف ءرحسلا ةلأسم ًاضيأو ءاهنوركني ةنسلا راصنأ

 «سفنلا ىوق ريثأت درجم وهو «هل ةقيقح ال هنأب ةلمج رحسلا نم اضر ديشر
 نايب يتأيسو «يدهملاو «نيحيحصلا ىلع راصتقالاو ثيداحألا ةلأسم كلذكو

 نأشب داقتنا هيلإ هجو دقف «يقفلا دماحب قلعتي اميفو .هلحم يف اليصفت كلذ
 0000 ,؟9نجلا كلذكو .2©ةكئالملا نع همالك

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )0*/١ - 0(.
 .(6/6) رانملا ةلجم :رظنا (؟)

 ١(. 5 /89/) رانملا ريسفت (9
 ءاضر ديشر نم نيبرقملا نيب اميس ال ًادوجوم ناك دقف ءًاماع نكي مل كلذ نأ ىلع (5)

 .دهعلا هب دعب املك ىشالتيو
 .ءالقع ريغ ةكئالملا نإ ىقفلا دماح لوق ىلإ ءاملعلا نم ءالبنلا هيبنت :ىموصعملا :رظنا (©)

 1 .ه9/4١ ةنس ءرصمب ةيفلسلا ةعبطملا .ط
 ءرصمب ةيفلسلا ةبتكملا .ط (قح ةملك نمض) يقفلا دماح نيبو ينيب ركاش دمحأ :رظنا (5)

 .ىلوألا
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 «تافصلاو ديحوتلا اميس ال نيدلا باوبأ عيمج يف «هيلإ ةوعدلاو حلاصلا

 ."”ةيبهذملا ةيبصعلاو ديلقتلا ذبنو

 :دنهلا يف رانملا رثأ

 ديشر ىلع دونهلا فرعت اهتطساوبو دنهلا ىلإ رانملا ةلجم تلصو دقل
 ءدنهلا يملسمب مامتهالا ديدش اضر ديشر ناكو «ةيحالصإلا هتطخو اضر
 ءداشرإلاو ةوعدلا ةسردم نم رفاو بيصنب دنهلا يملسم ءانبأ صخ دقف اذل

 حالصإلا قيقحت يف ةيلمعو ةيملع دوهج هل ناك نم دونهلا نم اهيف جرختف
 وعدت تارمتؤمو تايعمج ةدع تماقو .دنهلا يملسم ىدل يميلعتلاو ينيدلا

 نيب ةرشتنملا تافارخلاو عدبلا ةبراحمو ىلوألا هتروص يف مالسإلا ىلإ دوعلل

 ."”سرادملا اهلاخدإو ةيرصعلا مولعلاب مامتهالاو نيملسملا

 مولعب مامتهالا يه دنهلا ءاملعو اضر ديشر نيب ءاقتلالا ةطقن تناكو
 اضر ديشر رودب دنهلا ءاملع نم ًافارتعاو «"”صاخ لكشب ثيدحلاو ةنسلا
 ةسائرل «ءاملعلا ةودن» ةيعمج هتعد دقف هيلإ نوعسي يذلا حالصإلل هتدايرو

 .(”يونسلا اهرمتؤم

 نكامأ ىلإ رانملا تبهذ لب ءدنهلاو رصم دنع رانملا رثأ فقي ملو

 «ىبرعلا برغملاو ايسينودنأ ىلإ تلصو دقف «يمالسإلا ملاعلا يف ةريثك

 .©"”تيوكلاو قارعلاو نامعو لوبناتسا ىلإو ءرئازجلاو سنوتو

 )١( ةدعقلا وذ/نورشعلاو ةسماخلا ةنسلا :ديحوتلا ةلجم :شيورد ءافولا وبأ :رظنا ١51١1ه

 ص «يضاملا عئاور نم) :  )1١١.ط «ةيهلإلا تافصلا :ليكولا نمحرلا دبعو .اهدعب امو

 ءانيل راد

 .اهدعب امو (17//9/17) ًاضيأ :رظناو (175/97) رانملا ةلجم :رظنا (1)

 .(77/0) رانملا ةلجم و (ق :ص) ةنسلا حاتفم ةمدقم :رظنا (9)

 )5( رانملا ةلجم :رظنا )١5/لالا  8١ 051١84 1١5(.

 .(93/17) رانملا ةلجم :رظنا (4)
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 :يناثلا بلطملا

 .داشرالاو ةوعدلا راد ةسردم

 لواح ةيميلعت ةيوبرت ةمظنم ةسسؤم اهرابتعاب ةسردملا هذه ةيمهأ زربت

 ينيدلا حالصإلا لاجم يف هيلإ اعد امم ًاريثك لقني نأ اضر ديشر اهلالخ نم

 هذه ءاشنإ لواح دقل « "”قيبطتلا لاجم ىلإ ةيرظنلا ريح نم يميلعتلاو

 رصم يف ًاريخأ اهأشنأ مث : "شف هنكلو ةفالخلا ةلود ةمصاع يف ةسردملا

 «داشرإلاو ةوعدلا» ع ًاسيئر ًازكرم ةرهاقلا تددحف ءاهريمأ ةدعاسمب

 هذه ىف ةساردلا ةدم تناكو «داشرإلاو ةوعدلا» ةسردمل ةينوناقلا ةيفلخلا

 ."””نيتلحرم ىلإ مسقنت تاونس تس ةسردملا

 نم لواح اضر ديشر نأ يلمعلاو يرظنلا ةساردلا جاهنم نم نيبتيو

 رع ناك يذلا يميلعتلاو ينيدلا حالصإلا سسأ نم ريثك قيقحت هلالخ

 - ةيرصعلا مولعلاو ةيمالسإلا مولعلا نيب عمجي يرظنلا جاهنملاف «هيلإ
 ةاهس ةحاا يتكلا تعيضو امك نااار جلا يح هفانسأ لعفي ناك

 ببسب ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ةسردملا تفقوت دقل .©©”يرصع بولسأو
 اهب ةساردلا تلظ يتلا ةدودحملا ةرتفلا مغرو «'””اهل يداملا معدلا عاطقنا

 ىلع هصرحو اضر ديشر سامح نأ الإ «تاونس عبرأ دعتت مل يتلاو «ةمئاق
 لمعلل نودهتجم مهو اهتذمالت نم ةعومجم جرخت ىلإ ىدأ «ةسردملا حاجن

 مولعلا نم ريثكب نودوزمو اضر ديشر هاسرأ يذلا حالصإلا جهنم ىلع

 يف ةيلمعلاو ةيملعلا تاماهسإلل دعب اميف مهتلهأ يتلا تاربخلاو فراعملاو

 .اهيلإ اوبهذ يتلا قطانملا

 رانملا ةلجم «لطبلا عيمسلا دبعو )7١7/50( رانملا ةلجم :مصاع نمحرلا دبع :رظنا )١(

 .(19؟هرذه)

 )558/١(. رانملا ةلجم (؟)

 )7/85/١5(. رانملا ةلجم (9)

 .(0/494 - 88 ءلال46و )875١1/١5 رانملا ةلجم (؟)

 ١158(.  91١ا//"8) رانملا ةلجم :لطبلا عيمسلا دبع (6©)
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 نأ دعب ةيمالسإلا دالبلا ىف اهبالط قرفت «ةوعدلا راد» تقلغأ املو

 لاجرو كولملاب لصتملاو داشرإلاو ظعولاب لغتشملا مهنم ناكف ءاهفادهأل
 : بالطلا ءالؤه نمو « ةسايسلا

 ."”نيساي فسوي خيشلا (أ

 ."”ينيسحلا نيمأ خيشلا (ب

 ."”يدنهلا يدابآ حيلملا قازرلا دبع خيشلا (ج

 .«ايسينودنأب ةواج نم نارمع ينويسب دمحم خيشلا (د

 .ايروس نم .©0داطيبلا تجهب دمحم خيشلا (ه

 .©”ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةعامج سسؤم «ىقفلا دماح دمحم خيشلا (و

 ."”يكملا مرحلا ةمئأ نم .ةزمح قازرلا دبع دمحم خيشلا (ز

 ."”يكملا مرحلا ةمئأ نم حمسلا وبأ رهاظلا دبع خيشلا (ح

 ."”رصم ءاملع نم .لطبلا عيمسلا دبع خيشلا (ط

 .(707/8 مالعألا :يلكرزلا :رظنا هللا همحر  زيزعلا دبع كلملا راشتسم وه
 .(55/5) قباسلا ردصملا يلكرزلا :رظنا :يسايسلا اهميعزو نيطسلف يتفم وه
 )١199/86(. رانملا ةلجم :رظنا و .ةمجرت هل دجأ مل

 )١159/84(. رانملا ةلجم :رظنا و .ةمجرت هل دجأ مل

 .(157 :ص) (مالعألا ليذ) ةنوالعلا دمحأ :رظنا

 .(177 )197/9  نيفلؤملا مجعم :ةلاحكو (587/575 و١٠ 5/71) رانملا ةلجم :رظنا

 «نورشعلاو ةسماخلا ةنسلا :ديحوتلا ةلجمو )7١7/5( قباسلا ردصملا :ىيلكرزلا :رظنا

 .اهدعب امو (6 :ص) 25 ددع

 ةلجمو (007/55) رانملا ةلجم :رظنا و )١١/5( قباسلا ردصملا :ىلكرزلا :رظنا

 .اهدعب امو (45 :ص) عساتلا ددعلا نورشعلاو ةعبارلا ةنسلا «ديحوتلا
 .( الامال )21١99/86 رانملا ةلجم :رظنا

 جل



 ."”نورخآو ."'”ديز وبأ دمحم خيشلا (ي

 راد يف اوجرختي مل .ءالؤه ريغ ذيمالت اضر ديشرل نأ بير الو
 خيشلا ىلع اوجرخت امنإو «تاونس سمخ الإ قبت مل يتلا ءداشرإلاو ةوعدلا

 : مهرهشأ نمو ء«رائملا هتلجم ىلعو هسفن

 ةضار 1
 . يريشقلا مالسلا دبع دمحأ دمحم

 - ىلاعت هللا همحر - هتافو ىتح همزال دقو . ميحرلا دبع يلع دمحمو دا هاذ . ما (5)

 ىقلأ يتلا ةيفلسلا ةوعدلاب اورثأت دق مهرصح بعصي ريثك ءالؤه ريغو

 ءرانملا ةلجم ةطساوب ملاعلا يف ترشتناو رصم يف اهترذب ديشر خيشلا
 1 (0)تزمالتو ىقفلا دماح .هدذعب نم اهعباتو

 ديشر راوجب اهيف سردي ناك دقف «ةوعدلا راد» يف نوسردملا امأو

 أشنأو .م1969١ ةنس رصم ىلإ رجاه يذلا بيطخلا نيدلا بحم خيشلا اضر
 .9"2ةريهشلا ةيفلسلا ةبتكملا اهيف

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )49/91 _ 4 4/99, 58/107(.
 :ًاضيأ ةوعدلا راد بالط نم (؟)

 .(457/10 ةلجملا) يدنهلا رايادخ هللا دبع/١

 .(479/19 - ةلجملا) يقذاللا يفيرشلا يدنفأ دمحم/"

 .(470/17) يزغلا لامك دمحأ/'

 :رظنا و (097 51 :ص) نورشعلاو ةسماخلا ةنسلا سماخلا ددعلا :ديحوتلا ةلجم :رظنا (©)

 | .(47/9/05) رانملا ةلجم

 امو (5:ص) ه7١151١ ؛ىلوألا ىدامج 4 ددع نورشعلا ةنسلا ديحوتلا ةلجم :رظنا (4)
 .اهدعي

 ةنسلاو (08 57 :ص) سداسلا ددعلا نورشعلاو ةئلاثلا ةنسلا :ديحوتلا ةلجم :رظنا (5)
 .(088  ةال :ص) نماثلا ددعلا نورشعلاو ةسماخلا

 , :يلكرزلاو (45 - 44 :ص) ةيريخلا لامعألا نم جذومن :اغآ رينم دمحم :رظنا (5)
 ىدامج .«سماخلا ددعلا نورشعلاو ةثلاثلا ةنسلا .«ديحوتلا ةلجمو (187/0) مالعألا
 .(066 :ص) ىلوألا
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 دقف ريهشلا بيبطلا يقدص قيفوت دمحم اهب نيسردملا نم ناك ًاضيأو
. . 200 

 ."'"ةيعيبطلا مولعلا اهيف سردي ناك
 ءاملع نم دبعلا ناميلس خيشلا نب دبعلا دمحأ خيشلا مهنمو

 ."”ههريغو "0 رهزألا

 :ثلاثلا بلطملا

 اضر ديشر تافلؤم

 ال ام تاعاسلا يف بتكي ناكف «ةباتكلا ىلع ةريبك ةردقب ديشر خيشلا زاتما
 ىلع عزوتي دق هملق لوصحم نإ ليق ول ىتح «عيباسأ يف هريغ هدوسي نأ ردقي
 ."”ولغ ىندأ كلذ يف نكي مل رفاو بيصن مهنم لك بيصنو رابك باتك ةرشع

 وه ديشر خيشلل يساسألا فلؤملا نأ وه انه هيلإ ريشأ نأ ديرأ يذلاو
 وهو ملعلل هبلط ءانثأ ًادحاو ًاباتك الإ اهلبق بتكي مل هنأ ذإ «©0(رانملا ةلجم»
 نم ًاءزج اهرمأ لوأ تناك دقف ءاهفلأ ىتلا هبتك ىقاب امأ «ةيعرشلا ةمكحلا»
 ةدعاقلا هذه نع جرخي الو ءرخآل وأ ببسل لقتسم باتك يف اهدرفأ هتلجم
 ةلجم» نم ًايساسأ ًاءزج ناك يذلا رانملا ريسفت اهيف امب ءهتافلؤم نم ءيش
 ةلقتسم ترشنو تعبط يتلا تافلؤملاو .دعب اميف ًادرفم عبط مث 'رانملا

 ظ : يه ديشر خيشلل
 خيشلا ناكو «ةريبك ءازجأ ةثالث يف عبط :مامإلا ذاتسألا خيرات ١

 ."عبارب اهمتي نأ يوني ديشر

 ماقالو م9١/69 و (؟5؟5١41/1) رانملا ةلجم و (26/) مالعألا :يلكرزلا :رظنا )١(

 .(07/ 8 ركوة ر 51/4 و

 .(577 2 ؟؟6١5/1) رانملا ةلجم :رظنا (0)

 .(577/19/) رانملا ةلجم :ىرخأ ءامسأ :رظنا

 .(55016- 708:ص) اضر ديشر :نالسرأ بيكش :رظنا (4)

 .(775/89) رانملا ةلجم :رظنا .دحوألا اهبتاكو اهررحم وه ناكو (©)

 رانملا ةلجم :رظنا «رانملا ةلجم يف هلصأو «ةدعابتم تارتف ىلع رانملا ةعبطم يف عبط (5)
 .(هراخك الوم

١ 



 .")نآرقلا ةمجرت /؟

 ."”نآرقلا تاالكشمو ة ةحئتافلا ريسفت ع

 ."”نآرقلا ميتاوخ نم روس كتسو «ةحتافلا ةروس ريسفت /5

 .(ةيدمحملا ةريسلا ةصالخ /ه

 .7ةفالخلا

 ."يوبنلا دلوملا ىركذ //

 يف لوألا ءزجلا ًالوأ هنم عبط ؛ةضفارلاو ةيباهولا وأ ةعيشلاو ةئسلا 8
 ."”ةنس ةرشع يتنثاب هتافو دعب نيئزج يف عبط مث ءديشر خيشلا ةايح

 ."”نيملسملا ججحو ىراصنلا تاهبش /4
 ."9ءادفلاو بلصلا ةديقع ٠/

 خيشلا ةافو دعب باتك ىف ترشن مالسإلا ىف تاللماعملاو ابرلا ١/

 ,2"راطيبلا تجهب دمحم ةفرعمب ديشر

 ."""جحلا ىلإ هتلحر ءانثأ اهفلأ ؛همكحو هماكحأ جحلا كسانم 7

 رانملا ةلجم :رظنا ؛ةلجملا يف يهو .م1970-ه1744ةنس رانملا ةعبطم يف عبط )00(

 .اهدعب امو )7١4/94( ريسفتلاو (0٠181968و5”5و هالو 4:97و١؟و:46و ةوال/ك5)

 .م١191١ ه٠7١ ةنس ةريخألا ؛تارم ثالث رانملا ةعبطم يف عبط (؟)

 .م1974 تها187١ ةنس رانملا ةعبطم يف عبط (6)

 .م19717/ ته1147١ ةنس رانملا ةعبطم يف عبط (4)

 .م1957 -ده141١ ةنس رانملا ةعبطم يف عبط (©)

 :ص) قباس عجرم :ناملسلا دمحمو (17 - 8:ص) اضر ديشر :نالسرأ بيكش :رظنا (5)

 ا

 .م1915 تها178 ةنس رانملا يف عبط (0)

 .اهدعب امو (؟1١//1) ةلجملا رظناو ه1777 ةنس رانملا يف عبط (4)

 .م191؟ -ه١17١ ةنس رانملا يف عبط ١)

 )٠١( و (449/7) ةلجملا رظناو «هتافو دعب عبط )77/95(.

 .ه7584١ ةنس رانملا يف عبط دقو )1773/1١9( ةلجملا :رظنا(١١)
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 .""”ماعلا عيرشتلا لوصأو مالسإلا رسي ٠١/

 ."””زاجحلاو نويباهولا 5

 © هزألاو رانملا ©

 .'”فيطللا سنجلل ءادن 5

 ."7طبقلاو نوملسملا

 ."”يدمحملا يحولا 8

 ."”ةيعافرلاو ةيرداقلا ةمكاحم يف ةيعرشلا ةمكحلا 9

 ."”يلازغلا مالسإلا ةجح يف ةلاسر ٠١

 (”باوجلاو لاؤسلا ةقيرط ىلع :ديحوتلا يف ةلاسر ١

 لوح ةيرصملا ةعماجلا يف ةرظانم اهلصأو ةأرملاب لجرلا ةاواسم 7
 .""”عوضوملا اذه

 نبا ةروصقم اهيف ضراع ةيرعش تايبأ يهو :ةيديشرلا ةروصقملا /؟*
0030) 

 .٠ ديرد

 .ه1157/ ةنس رانملا يف عبط )١(

 .ه1754 ةنس عبط (؟)

 .(09084 و151 5و 547 وا590/07) ةلجملا رظناو ١7867 ةنس عبط (9)

 .شماهلاب (77/7/؟) رانملا ريسفت :رظناو ه١70١ ةنس رانملا يف عبط (4)

 .(597/59و5١/159) ةلجملا رظناو ه59١*1 ةنس رانملا يف عبط (©)

 سنوي ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفتل دارطتسا هلصأو ه78657١ ةنس رانملا يف ةرم لوأل عبط 05(

 81/#) رانملا ةلجم :رظناو ةيآلا «. . مهم ل ٍلْجَر لإ آئْيَعَوَأ نأ اَبَجَع سَّنلِل نكس

 .اهدعب امو )١55/1١( ريسفتلاو (7١7و
 ١89(. :ص) رهزألاو رانملا :رظنا :ديشر خيشلا هيلإ راشأو رشني مل (0

 .(7اا/ :ص) قباس عجرم :ناملسلا دمحم :رظنا .طقف اهضعب عبط (4)

 .عبطت مل (9)
 )٠١( رانملا ةلجم :رظنا :ةلجملا يف اهلصأو ءاهضعب عبط )70/9٠هو 51٠١و5940ولالا(.

 .عبطت مل )١١(
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 .""”رانملا ريسفتب ريهشلا :ميكحلا نآرقلا ريسفت 5

 ٠ ."0ةيمالسإلا ةدحولا ©

 «نيفلؤملا نم هريغل «رانملا» هتعبطم يف ديشر خيشلا هعبط ام ادع اذه
 ةفلتخملا بتكلا نم ريثك رشنو عبطب رصمب رانملا ةعبطم تماق دقف

 مهأ نم لعلو ءاهرثكأ ىلع قيلعتلاب ديشر خيشلا ماق دقلو ءتاصصختلا
 باسحل اهعبط يتلا كلت ءاهيلع قلعو هتعبطم يف تعبط يتلا بتكلا كلت
 اهعيزوتل هللا همحر  زيزعلا دبع كلملا نم رمأب ءةيفلسلا ةيدوعسلا ةلودلا
 باهولا دبع نب دمحم خيشلا تافلؤم نم اهبلغأو ؛"”ملعلا ةبلط ىلع
 خيش بتك نم اهضعب نأ امك ءدجن يف ةيفلسلا ةوعدلا ءاملع ضعبو

 ىلإ ةفاضإلاب يلبنحلا بهذملا ءاملعو ةمئأ بتكو أ“ ةيميت نبا مالسإلا

 ريثك نباو يوغبلا ريسفتك ؛ريسفتلا بتك

 يلع قيلمتلاو بتكلا ءذه لثم عبطب ديشر خيشلا مامنه نأ كش الو
 باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعدب هرثأت رادقم نع ةحضاو ةركف انيطعي
 رصم يف عباطملا مهأ رانملا ةعبطم تراص دقلو ءامومع ةيفلسلا ةوعدلاو
 .”بتكلا هذه عبط يف يمالسإلا ملاعلاو

 .نيترم رانملا يف عبط و .همتي ملو «فسوي ةروس ىلإ ديشر خيشلا هيف لصو )000

 8٠١ :ص) اضر ديشر :نالسرأ بيكش :عبطي مل امب ةمئاق :رظناو ه150١ ةنس عبط (؟)

- 401 ). 

 راد .ط 7794 :ص) زيزعلا دبع كلملا ةريس يف زيجولا :يلكرزلا نيدلا ريخ :رظنا (9

 .م ١91/1 ةئلاثلا/نييالملل ملعلا

 «ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ ةنسلاو ةعيرشلا رصان دهتجملا مامإلا وه (54)
 ةنماكلا رردلا :رظنا هللا همحر  هال18 ةنس يفوتو ه١111 ةنس دلو «مالسإلا خيش

 يف ةيلعلا مالعألا :رازبلاو .اهدعب امو (190/14) اياهتلاو ةيادبلا :ريثك نباو (144/1)

 يتلا بتكلا ءامسأب ةمئاق رظناو (5””7”7 :ص) اضر ديشر : نالسرأ بيكش :رظنا (©)

 عجرم :ناملسلا دمحم :دنع ؛دجن ءاملع فيلأت نم يهو ديشر خيشلا اهققح

 .(7895 )81١”  :قباس

1 



 :جبارلا بلطملا

 اضر ديشر لوح تاباتكلا
 رخآو يملع ثحب نيب تعونتو ءاضر ديشر لوح تاباتكلا تددعت دقل

 .ةيملعلا تارمتؤملا ضعب هلوحو هنع دقع امك«ةلجم يف ةلاقم نيبو «يليمكت

 «هلبع دمحم» نع بتكي نأ بتاكل أيهتي الف ءةيملعلا ثوحبلا امأف

 نم لك نإف كلذل «اضر ديشر دمحم» هذيملت نع باهسإب ثدحتي نأ نود

 هللا دبع .د لعف ام كلذ نمو .اضر ديشر نع بتك هدبع دمحم نع بتك

 .د و . "”«ميركلا نآرقلا ريسفت يف هدبع دمحم مامإلا جهنم» :يف هتاحش

 يف هجهنمو هدبع دمحم مامإلا» يف ميحرلا دبع رافغلا دبع
 الصف بتك «ةثيدحلا ةيلقعلا ةسردملا» نع بتك نم لك كلذكو «''”«ريسفتلا

 دهف لعف ام كلذ نمو ءاضر ديشر نع رخآ لصف هعمو هدبع دمحم نع
 تاهاجتا» يفو "7«ريسفتلا يف ةئثيدحلا ةيلقعلا ةسردملا جهنم» يف يمورلا

 ةسردملا فقوم» يف قداصلا نيمألاو «“*”«رشع عبارلا نرقلا يف ريسفتلا

 دب ال هنإف «نيرسفملا جهانم نع بتك نم لكو «“””«ةيوبنلا ةنسلا نم ةيلقعلا
 نيددجملا نع بتك نم لكو .'”هيف ثحبب رانملا ريسفت لوانتي نأ

 :ص) «ميركلا نآرقلا ريسفت يف هدبع دمحم مامإلا جهنم» :هتاحش هللا دبع .د :رظنا )١(

 .رصمب بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا سلجملا .ط *١(

 (757 :ص) «ريسفتلا يف هجهنمو هدبع دمحم مامإلا:ميحرلا دبع رافغلا دبع .د :رظنا (؟)

 .مولعلاو ةفاقثلل يبرعلا زكرملا .ط

 .ط 17١( :ص) ريسفتلا يف ةثيدحلا ةيلقعلا ةسردملا جهنم :يمورلا دهف .د :رظنا (6)

 ه5108١ ؛ىلوألا «توريب .ةلاسرلا ةسسؤم

 ةيملعلا ثوحبلا ةسائر نذإب .ط ”8١( :ص) ريسفتلا تاهاجتا :ىمورلا دهف .د :رظنا (5)

 ش .ه507١ «ىلوألا ءءاتفإلاو
 6/7١5و )١87/5 ةيوبنلا ةنسلا نم ةيلقعلا ةسردملا فقوم :قداصلا نيمأ :رظنا (0)

 لاقي ام كانه لازي ال هنأ ىرأو ه4١5١ ىلوألا «ضايرلا ءدشرلا ةبتكم .ط «(؟501/7و

 .ءيش لك لقي مل نيمألا خألا نإف عوضوملا اذه يف

 «ةبهو ةبتكم .ط (ةههم/؟) نورسفملاو ريسفتلا : ىبهذلا نيسح دمحم .د :كلذ نمو )3

 1 ه509١ ىلوألا رصم

 4ال/



 ."7هباتك ىف الصف اضر ديشر نع بتكي هنإف نيحلصملاو

 يف ريهست دلوج هنع بتك دقف «نوقرشتسملا ًاضيأ هنع بتك دقو
 ."”(يمالسإلا ريسفتلا بهاذم»

 مالسإلا» نع ةيعماجلا هتلاسر زتم مدآ قرشتسملا بتك امدنعو
 لاجملا حسف هنكلو «مامإلا ذاتسألا» لوح رودي اهروحم لعج ««ديدجتلاو

 نع رخآلا يفو «يناغفألا نيدلا لامج» نع امهدحأ يف ثدحت نيريبك نيبابل

 .""اضر ديشر دمحيم

 هذبع لمحم نع ةريخألا ةبقحلا هذه ىف ةريثكلا بتكلا تلاوت دقو

 هدعتو هثوحبو (اضر ديشر» تافلؤم ىلإ عجرت ًابيرقت اهلكو «هميلاعتو
 .هرايتل يعيبطلا دادتمالاو هذاتسأل ىفوألا عجرملا

 اهعوضوم وه ناك ةيملع ثوحبب اضر ديشر صخ دقل هلك كلذ دعبو
 حالصإلاو ريسفتلاو ةيبرتلا يف اهنم .ملعلا نم لئاسم ةدع يف اهروحمو

 .ةوعدلاو ةفاحصلاو ةسايسلاو

 ًاددع هذاتسأ نع بتك ام اضر ديشر نع تبتك ىتلا ثوحبلا تقاف دقل

 .ًاعوضومو

 ىرقلا مأ ةعماج يف مدق :لوألا «ناثحب هنع بتك ةيبرتلا لاجم يفف

 تمدق ناونعلا سفنبو «'*”"اضر ديشر دمحم دنع يوبرتلا ركفلا» ناونعب
 ةعماجل يئارماسلا بيبح مدق ريسفتلا يفو :'”رهزألا ةعماجل ىرخأ ةلاسر

 .ةضهنلا :يمويبلا بجر دمحمو 55١٠(«2 :ص) نوددجملا :يديعصلا لاعتملا دبع :رظنا )١(
 «ىلوألا ءقشمد ؛ملقلا راد .ط :(785/1) نيرصاعملا اهمالعأ ريس يف ةيمالسإلا
 يف اهرثأو باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةديقع :دوبعلا حلاص .د :رظنا و .ه06

 .ةيمالسإلا ةعماجلا .ط اهدعب امو (187 :ص) يمالسإلا ملاعلا

 0٠0”0. :ص) يمالسإلا ريسفتلا بهاذم :ريهست دلوج :رظنا (؟)

 ش .ةحفصلا سفن «قباسلا ردصملا :يمويبلا بجر :رظنا (6)

 .ريتسجاملل ثحب وهو ءه7١5١ ةيبرتلا ةيلك (54)

 .ةيبرتلا ةيلك (6)
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 .هاروتكدلا ةجرد ىلع هب لصحو :''”رسفملا اضر ديشر» :لوح رهزألا

 اضر ديشر دمحم» نع هثحب دوصقملا دبع فسوي مدق ةعماجلا سفن يفو

 يصابرشلا دمحأ مدق ًاضيأ رهزألا ةعماج يفو :2"”«ةنسلا ةمدخ يف هدوهجو

 ةيبدألا ههوهجو هتايحو هرصع اضر ديشر» ناونعب هاروتكدلل هثحب

 رانملا ةلجم نع هثحب ةدوج دمحأ ةدوج مدق ًاضيأ كانهو ."”«ةيوغللاو

 ةنيدم يفو 2'؟”«يمالسإلا ركفلا اياضق يف اهرثأو رانملا ةلجم» ناونعب

 هثحب اتش ليعامسإ مدق اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق بادآلا ةيلكو ةيردنكسإلا

 ةكرح نم هفقومو رانملا ريسفت يف اضر ديشر دمحم» ناونعب هاروتكدلل
 .”ليلجلا دبع يردب دمحم يذاتسأ فارشإب :2””«ينيدلا ديدجتلا

 مدق خيراتلا عرف بادآلا ةيلك يف ةرهاقلاب سمش نيع ةعماج يفو

 ةايحلا يف هرودو اضر ديشر دمحم» نع هاروتكدلل هثحب ةكباوشلا دمحأ

 ."””ةيسايسلاو ةيركفلا

 «باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعدو اضر ديشر» نع ًاميق ًاثحب ناملسلا

 00 تسجاملا ةجرد ىلع هب لصحو

 ثحبب يميصعلا ءاجر نب هللا دبع مدقت دقف ؛ةديقعلاب قلعتي اميفو

 ىحولا هباتك ىف اضر ديشر دمحم خيشلا» ناونعي مامإلا ةعماج ىف ىليمكت

 )١( نيدلا لوصأ ةيلك يف 1917٠١م.

 .نيدلا لوصأ ةيلك يف قفز

 .هاروتكدلا ةجردل م9571١/ ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف (9)

 .نيدلا لوصأ ةيلك يف (:4)
 .م1984 ةنس ةيردنكسإلا ةعماج .«بادآلا ةيلك ةبتكم (6)

 .ةيبرعلا توريب ةعماجو «ةيردنكسإلا ةعماج «بادآلا ةيلك يف دقنلاو ةغالبلا ذاتسأ وه (7)

 راد .ط ؛ةيسايسلا ةيركفلا ةايحلا يف هرودو اضر ديشر دمحم :ةكباوشلا دمحأ :رظنا (0
 ١ ها 84 «ىلوألا «ندرألا «رامع

 ةبتكم .ط «باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعدو اضر ديشر :ناملسلا دمحم :رظنا (4)

 .ه509١ «ىلوألا «تيوكلا ءالعلا
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 باتكو صاخ عوضوم يف ثحبلا اذه نأ حضاو وه امكو ''«يدمحملا
 .صاخ

 ةفيلخ مدق («م «مالكلا ملع» ى ىرحألاب وأ 3 ةديقعلا يف - ًاضيأو

 فقوم» ا !!«ةيمالسإلا ةفسلفلا» مسق يف ريتسجاملل ًاثحب فوؤرلا دبع

 ."”«ةيمالكلا اياضقلا نم اضر ديشر خيشلا

 داكأ ال يننأ الإ ؛هيلع مكحأل ثحبلا اذه ىلع عالطالا عطتسأ ملو
 «ةيمالسإلا ةفسلفلا» هيف مدق يذلا مسقلا لالخ نم هتهجو يف كشأ

 .(«ةيمالكلا اياضقلا» هلوح راد يذلا عوضوملاو

 - هبتاك فارتعاب  ةيملعلا ثوحبلا عم فنصي ال دحاو باتك انه ىقبيو
 .اذه ىلإ يب تلام يلوح نم ضعب ةبغر نأ الإ انه انه هركذ يونأ نكأ ملو
 هنأ هترط ىلع بتك هنأ مغر ًايملع ًاثحب سيل هبحاص فارتعابو باتكلا اذه
 يف هداهج «ةيعادو ةوعد حالصإ دوط :اضر ديشر لوح ريتسجاملل ثحب

 ًايملع ًاثحب سيل هنإ لوقأو .«ةرصاعملا تاهاجتالا يف هرثأو «ةديقعلا ةمدخ
 ًاضيأو ."”ملاعلا يف ةيملع ةعماج يأ يف يملعلا فارشإلل عضخي مل هنأل
 :امهو ةيملعلا ثوحبلا يف نيرصنع مهأ ىلإ رقتفا - هبحاص فارتعاب هنأل

 لاخدإف .ثحبلا عوضوم يف ةيلصألا رداصملا ىلإ عوجرلاو غرفتلاو تقولا
 .سيلدتلا ىلع يوطني ةيملعلا ثوحبلا نمض باتكلا اذه

 .ه ١491 باستحالاو ةوعدلا مسق «ةوعدلا ةيلك )١(

 .ما89 «ةرهاقلا ةعماج  مولعلا راد ةيلك (0)

 دهعمب قحتلا مث ةسدنهلا سويرولاكب ىلع يزوف دلاخ سدنهملا وهو بتاكلا اذه لصح (6)
 «ناتيسارد ناتنس هيف ةساردلا ةدمو «ةكمب يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا ةاعدلا دادعإ
 نيذه يف ريتسجاملاو ةينيدلا مولعلا سويرولاكب ىلع لصح بلاطلا اذه نأ همهفأ يذلاو
 نأ امك «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يلاعلا ميلعتلا ماظن هب حمسي ال ام وهو «نيماعلا

 نمو .صاخ فده هل صاخ دهعم وه لب «يلاعلا ميلعتلا ةرازول ًاعبات سيل دهعملا اذه
 ءرخآ مساب لبق نم عبط باتكلا اذه نأ هبارطضاو ناونعلا اذه يف أطخلا ىلع ةلدألا
 .(" :ص) :رظنا .رشانلا بلط ىلع ًءانب ناك كلذ نإ هفلؤم لاقو

١٠ 



 «ةداجلا ةيملعلا ثوحبلا عم بسانتي ال يذلا «ليوطلا ناونعلا اذهف

 ًاعيمج اهيف رّضق اذإ الإ هذه هتاعوضوم لك لوانتي نأ ثحابل نكمي الو
 ملو لؤاست يأ نع باتكلا اذه بحاص هيف بجي مل ٌاديدش ًاريصقت

 وه ةباجإلا نع هعنم يذلاو .“"”هسفنب وه لاق امك «ةقيقح يأ فشتكي

 دجوي يذلا صصختملا يملعلا ليلحتلا ىلإ ثحبلا اذه راقتفاو تقولا قيض»

 .عجارملا ةردنو ةفرعملا ةلقلف ءاهناظمو اهعجارم ترثك يتلا ثوحبلا يف

 ,"”...لجرلا اذه ةيصخش ىلع يفضأ يذلا حضاولا يمالعإلا ميتعتلاو

 ةياغ ىلإ ثحبلا اذه يف لصأ ملو» :لوقي ثحبلا جئاتنب قلعتي اميفو
 «ةريبك ماهفتسا تامالع عضت روطسلا هذه نكلو «ةدوقفم ةينمأ وأ ةدوشنم

 ."0:. . .اهتباجإ نع ثحبن ةريثك ةلئسأ حرطتو

 ركذأ يننإف عضاوتلا باب نم لاق ام لاق بتاكلا نإ نظي ال ىتحو
 :هقدص ىلع لدت ةلثمأ

 يهو ةيلصألا رداصملا ىلع دامتعالا مدعو تقولا قيض ببسب :ل لوألا

 :اهنم ةبيجع ماهوأ يف بتاكلا عقو دقف - اضر ديشر تافلؤم انه

 اضر ديشر نع تبتك يتلا ةيملعلا ثوحبلا نم ددعلا اذه مغر هنأ - (
 - اضر ديشر لوح ثوحب ةدع ًاضيأ اذه يثحب يف تحرتقا ينأ مغرو -

 «رانملا ةلجم يف ةنس نيثالثو سمخ ةليط اهبتك يتلا تاللاقملا ددع مغرو

 دقع امو ««ًئيدحو ًاميدق تالاقملا هذه نم ًاتيمو ًايح هنع بتك ام مغرو

 )١( «قيناثلا «ةيردنكسإلا «فلسلا ءاملع راد .ط هباتك نم (8:ص) رظنا ١516ه.
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (0)

 .هسفن ردصملا (9)

 :ددع (رهزألا) مالسإلا رون ةلجم :يدجو ديرف :الثم رظنا ؛ةميدقلا تالاقملا نم (:4)
 )١845/6(2 رانملا ةلجم :(رهزألا خيش) :يغارملا ىفطصم دمحمو «ه04١ «بجر

 ةنس (877 :ص) ؛9 ددعلا «ةلاسرلا ةلجم :(رهزألا خيش) قازرلا دبع ىفطصمو
 ةلجمو اضر ديشر :ىئاجر دمحم :رظنا :ةثيدحلا تالاقملا نمو .ويلوي ددع ه6

 :ص) ه١٠4١ ةرشع ةسداسلا ةنسلا «47 و١4 ناددعلا ؛يبرعلا خرؤملا ةلجم :رانملا
 ح :هرصع يف مالسإلا رانم :اضر ديشر دمحم مامإلا :ديمح ركب وبأ دمحمو 0١--8(

٠١١, 



 نأ الإ .''هتافو دعب هنع تدقع وأ ًايح اهيف كراش تارمتؤم نم هلوح

 ديشر تافلؤمو ةايح ىلع ميتعتلا نع» ًابجعتم لءاستي دوطلا بحاص فلؤملا

 ."”(هنود وه نم هاقال ام رشع لب عبر وأ فصن اهب مامتهالا مدعو اضر

 .ريطخلا لاؤسلا اذه نع اضيأ بجي مل وه لاح لك ىلعو

 «فينج» يف «يروسلا رمتؤملا» روضح ىلإ اضر ديشر يعد  (ب
 ةنيدملا هذه ىف رمتؤملا اذه دقع «هلالقتساو ةيروس لبقتسم ةشقانمل

 .ةيبوروألا

 لوح ءيش لك ةباتكب اهلك هتالحر يف هتداعك  اضر ديشر متها دقو

 ةلجم يف كلذ لكو «هجئاتن ىلإ هتاسلجو هبابسأ نم ًاءدب  رمتؤملا اذه
 فينج يف دقع رمتؤملا نأ ىلع قفاوي مل «دوطلا» بحاص نأ الإ « ””رانملا

 ببسلاو «'*”قشمد يف دقعي نأ دب الف «يروس رمتؤم» هنأل امبرو ءارسيوسب
 ْ .هثحب يف طئاسولا ىلع هدامتعا مهولا كلذ يف

 ةلجم نيب يفحص عارص بشن رانملا ةلجمل ىلوألا دادعألا ذنم  (ج

 عقنلا تراثأو ةكرعملا سيطو يمحو «ةيريشبتلا فحصلا نم ددعو رانملا

 - "8 :ص) ه517١ :لوألا عيبر :«8 ددعلا «19 ةنس :ةيدوعسلا اًلهسو الهأ ةلجم -
 ةلجم :يزيلجنإلاو يلاطيإلا رامعتسالا نم اضر ديشر فقوم :ةقينرد دمحأو ١(

 ةلاقملا هذه بتاكو 2071 - 7١ :ص) ه418١ :يناثلا عيبر 57 ددعلا «نانبل «ىوقتلا
 ديشر خيشلا لوح ًافلؤم هل نأ امك ءاهسفن ةلجملا يف اضر ديشر لوح ىرخأ تالاقم هل

 .اضر

 عم نواعتلاب ةيندرألا ءاقرزلا ةعماج يف «ةيسارد ةقلح» وأ رمتؤم اضر ديشر لوح دقع )١(

 اضر ديشر دمحم» :ناونعب ةدحتملا تايالولا ىف ىمالسإلا ركفلل ىملاعلا دهعملا

 .ه١157 رخآلا عيبر ١5 م18//1449/8 ءاعبرألا موي هلامعأ متتخا «ةيحالصإلا هدوهجو
 ١١(. :ص) م١/1999/8 ءدحألا ددع ءةيدوعسلا ءطسوألا قرشلا ةديرج :رظنا

 .(4:ص) (9
 1595و 050 هدو غ0 - 551١ و990 "#47و )١١5/55  ١١٠١ رانملا ةلجم :رظنا (6

 اضر ديشر تالحر :شبيأ فسوي :دنع نيرمتؤملل ةيسمش ةروص :رظناو «(807

 .م1917/4 :ةيناثلا «توريب رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .ط (51”7 :ص)

 ,(077”  ”:؟ :ص) هباتك :رظنا (5)

 لاح



 اهئارزو سيئرل زعوأ يذلا رصم يف يناطيربلا مكاحلا فنأ ىلإ لصو ىتح

 ةلباقمل اضر ديشر ىعدتساو ةلجملا قلغت نأ تداكو ء«راثملا ةلجم قالغإب

 ولو نيرشبملا ىلع هدر نع يلختلاو لزانتلا ضفر هنكلو «ءارزولا سيئر

 رداصملا ىلع دامتعالا ببسو كلذ عمو ,ك30.دالب ىلإ داعو هتلجم تقلغأ

 ةالاوم ىراصنلا نيبو هئيب ناك اضر ديشر نأ فلؤملا ىعدا «ةطيسولا

 00 ةنيالمو

 اضر ديشر دوهج لك فلؤملا لوانت دقف «ةديقعلاب قلعتي اميفو :يناثلا
 يأ ةيبوبرلا ديحوتل نكي ملف ةحفص ةئامو نيعستو عست يف ةديقعلا يف

 ًاظح ثحابملا دعسأ ناكو «.تاحفص سمخب ةيهولألا ديحوت يظحو (« بيصن

 يف تافصلا تايآ اهيف عبتت ةحفص نيعبرأو عبسب زاف دقف «تافصلا ثحبم

 ىعدا هنأ اهنم ةبيجع جئاتن ىلإ لصوتو "7  يوارغملا لعف امك - ريسفتلا
 اهنأ اضر ديشر ىري ةيآ ىلع ًادمتعم ىلاعت هلل هجولا تبثأ اضر ديشر نأ

 .(ةلصأ تافصلا تايآ نم تسيل

 تراد ىتلا ةيملعلا ثوحبلا نم فلؤملا اذه ربتعأ ال كلذ ىلع ةانبو

 .سيلدتلا ىلع يوطني اهيف هلاخدإ نأ دقتعأو ءاضر ديشر لوح

 )١( رانملا ةلجم :نظنا )١19/47/8(.

 .(686 :ص) هباتك :رظنا (0)

 ىلوألا ضايرلا ةبيط راد .ط اهدعب امو )177/١( تابثإلاو ليوأتلا نيب نورسفملا :رظنا
 ه6

 1١9 ١١١(. :ص) هباتك :رظنا (5)



 :س ناسلا ثحبملا

 نب دوعس» ريمألا عادو نم هتدوع دعب هللا همحر ديشر خيشلا يفوت

 ىدامج "9 موي يف «ةرهاقلا ىلإ هقيرط يف سيوسلا ءانيم يف (زيزعلا ديع

 ."2001918 سطسغأ ١١ - ه65١ ىلوألا
 .ةيملعو ةيسايس ةيرصملا طاسوألا ىف الئاه ىدص هتافو تثدحأ دقو

 تهتنا ديشر خيشلا ةافوبو ."”ءاوسلا ىلع ةساسلاو ءابدألاو ءاملعلا هاثرو

 يه تناك ؛رانملا» نأل ءاهثعبل ىرخأ ةلواحم يأ حجنت ملو ء'رانملا» ةصق

 ىه ىقفلا دماح اهسسأ يتلا «يوبنلا يدهلا» ةلجم تناكو ."”(اضر ديشرلا

 يه ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةعبطم تناك امك ءرانملا ةلجمل ديحولا ثيرولا
 .“ ”رانملا ةعبطمل ممتملا 1 2 1

 رباقم يف «هدبع دمحم» هخيش راوجب ديشر خيشلا نفد دقلو

 ."”رهزألاب نيرواجملا

 دوطلا بحاص نأ الإ ةيعيبط ةافولا تناكو .اهدعب امو (6١1و 158١و "١6 5) رانملا ةلجم :رظنا )١(

 .(60 29 :ص) . . حالصإ دوط :اضر ديشر :رظنا :رربم نودبو كلذ يف ككشي نأ دارأ

 .(اهدعب امو )١59/6 رانملا ةلجم :هل ءارعشلا ءاثرو خيشلا ةافو رثأ رظنا (9)

 فالتخال ًارظن فقوت مث ًادادعأ اهنم ردصأف ةلجملا ردصي نأ ءانبلا نسح» لواح دقلو (*)

 ءزجلا/0) :رانملا ةلجم :رظنا .جهنملا اذهل ءارقلا ضفرو ديشر خيشلا جهنم عم هجهنم

 .(15 #5 ص سداسلا ءزجلاو ءاهدعي امو 9١و ” نص سماخلا

 .(04 :ص) ( ةرخآلا ىدامج) .5 ددع .7 ةنسلا :ديحوتلا ةلجم (4)

 )١55/6(. رانملا ةلجم :رظنا (6)

 ل



 هر

- 
 لصفلا ١لثالت: ١

 . لالدتسالا يف اضر ديشر جهنم
 مالكلا ملع نم هفقومو

 :ثحابم ةسمخ هيفو

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؛اضر ديشر دنع يقلتلا رداصم :لوألا ثحبملا

 ظ .ميركلا نآرقلا :لوألا بلطملا

 .ةنسلا : يناثلا بلطملا

 .عامجإلا :ثلاثلا بلطملا

 .ةرطفلا :عبارلا بلطملا

 .لقعلا :سماخلا بلطملا

 .اضر ديشر دنع لالدتسالا دعاوق : يناثلا ثحبملا

 :نابلطم هيفو ؛ مالكلا ملع نم اضر ديشر فقوم :ثلاثلا ثحبملا

 بهذم ىلع ىلوألا اضر ديشر ةأشن :لوألا بلطملا

 ش .هنع هلوحتو «ةيرعشألا

 .نيملكتملل اضر ديشر ةفلاخم :يناثلا بلطملا

 .هتسردمو ةيميت نبا مالسإلا خيش نم اضر ديشر فقوم : عبارلا ثحبملا

 .ةديقعلا يف اضر ديشر دراوم :سماخلا ثحبملا





 ىلع دمتعا هنأ يل نيبت  ديشر خيشلا تافلؤم ةءارق لالخ نمو - هنإ

 «ةديقعلا مهفو يقلت يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةدمتعملا ةسيئرلا رداصملا

 ءوض ىلع اهمهف مث ؛'''عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :يه رداصملا هذه

 دقو - ىلاعت هللا مهمحر  حلاصلا انفلس اهررقو اهيلع راس يتلا دعاوقلا

 لالدتسالا يف مهتقيرطو نيملكتملا فقاومل ًاضفار ًافقوم ديشر خيشلا ذختا
 لصفلا تمسق دقو .مهتقيرطو ةئسلا لهأ ةسردمل ًاديؤم «ةديقعلا لئاسم ىلع

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ

 هفقوم هتحت ثحبيو ؛ديشر خيشلا دنع ىقلتلا رداصم :لوألا ثحبملا

 ةيوناثلا رداصملاو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا : ىهو « ةسيئرلا رداصملا نم

 ."”ةرطفلاو لقعلا :يهو

 نع هيف ثحبيو ءديشر خيشلا دنع لالدتسالا دعاوق :يناثلا ثحبملا

 .صوصنلل همهف يف اهيلع راسو اهدمتعا يتلا دعاوقلا

 دقو «نيملكتملاو مالكلا ملع نم ديشر خيشلا فقوم :كثلاثلا ثحبملا

 .ديدجو ميدق :نيفقوم هل تدجو

 )١( و 85و١/00) هقفتملاو هيقفلا :يدادغبلا بيطخلا :رظنا ١55( بتكلا راد .ط العلمية 

 بتكلا راد .ط (77/5) ملعلا نايب عماج :ربلا دبع نباو .م1910 ه45١ :«توريب

 .توريب «ةيملعلا
 .(15/4 و 779 )78/6”  ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (0)

 و١١



 ةيميت نبا مالسإلا خيش نم اضر ديشر فقوم :عبارلا ثحبملا
 .هتسردمو

 نم انل نيبتي ذإ .ةديقعلا يف ديشر خيشلا دراوم : سماخلا ثحبملا

 ةباثمب كلذ نوكيف «ةديقعلا لئاسم ثحب ىف اهيلع دمتعا ىتلا بتكلا اهلالخ

 .يرظنلا ميسقتلا دعب يلمعلا قيبطتلا



 :لوألا ثحبسلا

 :نيمسق ىلإ ةنسلا لهأ دنع يقلتلا رداصم مسقنت

 :. ىه ةيوناث رداصمو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا : : يه ةسيئر رداصم ٠

 ديشر خيشلا فقوم ىلع فرعتن يلي اميفو «ةميوقلا ةرطفلاو ميلسلا لقعلا

 اعيمج رداصملا هذه نم

 :لؤالا بلطملا

 ميركلا نآرقلا

 ةيملعلا نيدلا اياضق عيمج يف ةجح نيملسملا عيمج دنع ميركلا نآرقلا

 : ىلاعت لاق امك «لطابلاو قحلا نيب ناقرفلا وهو «ةيربخلاو ةيئاشنإلا ؛ ةيلمعلاو

 ىلاعت هللا ماقأو 49 اري تييلنمنإ َنوْكَيل ويْبَع لع َناودْلا َلَزَن ىلا َكَراَت»
 0 7 مَردنُِ نأ هلا لك َّوََو . . .# :نيملاعلا ىلع ةجحلا هب
 ىلاعت هللا رمأو 0 | ةجح هيلع تماقو هب رذنأ دقف نآرقل اذه هغلب نم لكف

 )١(. ةيآلا :ناقرفلا ةروس )غ5(

 .(19) ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟)

 «ةيملعلا بتكلا راد َّط 000 ص) يلصوملل «قعاوصلا رصتخم : ميقلا نبا :رظنا 6

 .ه5١ ٠ 5ىلوألا

 ل



 نإ 8 :لاقو .374"2كأ َلِإ ُدُمْكَحَم ءَىَس نم هيف ل 1 امو# :لاقف هيلإ مكاحتلاب
 ."”4ُّمأ كنرأ آم نسانلا نيب ْمَحَتِل ّيحلاب بككلا َكِلِإ اَنْ

 ؛ىلاعت هللا باتك ىلع  نيملسملا عيمجك  ديشر خيشلا دمتعاو

 امهمف .اهيلع لالدتسالاو «ةديقعلا لئاسم ثحبو دادمتسا يف ًايساسأ ًاردصم

 .ةلدألا م نم هريغ ىلع همدقو هدروأ اهنم ءيش ىلع اليلد هللا باتك يف دجو

 .سانلل ةياده نآرقلا لزنأ امنإ ىلاعت هللا نأل

 ةياده لزنأ هنوكو نآرقلا لازنإ نم ةمكحلا نايبب ديشر خيشلا ىنتعا دقل
 ىلع لمحو «.ةمكحلا هذه نيبت ىتلا ثيداحألاو تايآلا درؤأو «سانلل ةماع

 ىف هلاق ام ةصالخو .”هب ءادتهالا نود ةفرحو ًافده هتءارق اوذختا نيذلا

 يف اودعسيو هب اودتهيل سانلل ىدهو ًارون نآرقلا لزنأ ىلاعت هللا نإ :كلذ
 نآرقلا نأب ةقطان اهلكو ةريثك ىنعملا اذه ىف تايآلاو» :لاق .ةرخآلاو ايندلا

 هللاب لهجلا ضارمأ نم بولقلا يأ رودصلا ىف امل ًءافشو ةركذتو ةربع لزنأ
 ثيداحألاب ىنعملا اذه ريرقت يف ًاضيأ جتحاو .*”"قوقحلا نم هدابع ىلع امبو
 يف ةدراولا ثيداحألا امأو» :“اهنم ًاددع دروأ دقو لاقف نآرقلا يف ةدراولا

 :نيرمأل بولطم اذهو هميلعتو هملعتو هظفح يف درو ام اهنمف نآرقلا

 ةلماكلا بادآلاو ةحيحصلا دئاقعلا ةفرعم وهو ىنيع ضرف :امهدحأ

 .اهروص تنّيبو اهتايفيك ةنسلا تلّصف ىتلا ةيويندلاو «ةيدبعتلا لامعألا هقفو

 ذلا هجولا ىلع هظفلب هغيلبت وهو ؛ةيافك ضرف : : يناثلاو ّدأ ي
 .2 4. .هيلإ فق

 يد

 )١( ةيآلا :ىروشلا ةروس )٠١(.

 )١١8(. ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 ةرصتخم ةيناثلاو (558/8)رانملا ةلجم يف ةلوطم ىلوألا :كلذ يف .نايوتف ديشر خيشللو (6)

 .اهدعب امو (5/1) ريسفتلا يف

 .(559/8) رانملا ةلجم (؟)

 .ةحفصلاو ردصملا سفن رظنا (©)

 .(551/8) ردصملا سفن (5)
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 هظفحب ىلاعت هللا لفكت دقف نآرقلا لازنإ نم ةمكحلا هذه تناك املو
 صن قيثوت يف ظفحلا اذه ىّدبت دقو «ةمتاخلاو ةماعلا ةيادهلا هذه ظفحل

 لوقي امك نآرقلاف ءروصعلاو مايألا ّرم ىلع ريظنلا عطقنم ًاقيثوت ميركلا نآرقلا
 ًارتاوت يفرحلا هصنب لقن يذلا ديحولا يهلإلا باتكلا» :وه ديشر خيشلا
 .©0«. .اعم ةباتكلاو ظفحلا يقيرطب هب ءاج نمع

 خيشلا اهيف عقو يتلاو تايآلا ضعب خسن ةهبش درت ظفحلا اذهب قلعتي اميفو
 .ليلق دعب ةلأسملا هذه لوانتأ فوسو «تايآلا ضعب خسنب لوقلا ضفرو «ديشر

 فقوتي كلذ نإف هب ءادتهالا يه نآرقلا لازنإ نم ةمكحلا تناك اذإو

 ؟ددصلا اذه يف ديشر خيشلا جهنم :م وه امف .هيناعم مهف ىلع

 نايبو نآرقلا ريسفت يف هعابتا بجاولا جهنملا هللا همحر خيشلا نيب

 نونفك باتكلا اذه مهف يف اهنم دب ال امولع كانه نإ :لاقف .هيناعم

 وحنلا دعاوقو نآرقلاب ةصاخلا هدعاوقو لوصألا تاحالطصاو «ةيبرعلا

 كلذ لك .“"”باتكلا اذه يف ىلاعت هللا ننس ةفرعم ًاضيأ اهنمو «يناعملاو

 ْ .نآرقلا يناعم مهف ىلع نيعي امم

 نع هءاّرق اولغش نيذلا نيرسفملا ضعب ىلع لمحي ديشر خيشلا نكلو
 تكنو وحنلا دعاوقو «بارعإلا ثحابمب «ةيماسلا هتيادهو ةيلاعلا هدصاقم

 لدج نم هتياده نع فرصي ام كلذكو «نايبلا تاحلطصمو يناعملا

 ىلع اهضعب بهاذملاو قرفلا بصعتو نييلوصألا تاجيرختو نيملكتملا

 تجِزُم امو تاياورلا ةرثكب هتياده نع سانلا فرص اهضعب نأ امك «ضعب

 امب ةيادهلا هذه نع رخآ ًافراص مهضعب دازو ٠ ©«9تايليئارسإلا تافارخ نم هب

 .(85:ص) يدمحملا يحولا قفز

 نع ةيورملا رابخألا :انه اهب دارملاو «ليئارسإ ىنب ىلإ ةبسن :ةيليئارسإ عمج : تايليئارسإلا 4رف]
 :ةبهش وبأ دمحم :رظنا .ظعاوملاو خيراتلاو صصقلاو ريسفتلا يف باتكلا لهأ بتك

 ه1558١ ةنس ةعبارلا «ةرهاقلا  ةنسلا ةبتكم ط ( ١١-١17 :ص) تاعوضوملاو تايليئارسإلا

 .ه١50١ .قشمد «يلازغلا ةبتكم )77/١( يوبنلا ثيدحلا يف عضولا :ةتالف نسح رمعو
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 نيمدقتملا نم ةينانويلا ةيكلفلا ةئيهلاو ةيضايرلا مولعلا نم هدروي
20 

 ١"نيرخأتملاو

 ىفتكيو مولعلا هذه لوانت يف فارسإلا يغبني ال هنأ هللا همحر ىريف

 هلجأ نم لزنأ يذلا هجولا ىلع باتكلا اذه مهف ىلع نيعي يذلا ردقلاب اهنم

 نع نيريثكلاب جرخي دصاقملا هذه نم صاخ دصقم يف راثكإلا نأ ذإ»

 ."”«يهلإلا باتكلاب دوصقملا

 يناعم مهف يف ديشر خيشلا هيلع راس يذلا جهنملا نأ يل رهظ دقو

 تايآ نم اهحضوي امب ةيآلا رسفي ينعأ «نآرقلاب نآرقلا رسفي الوأ هنأ نآرقلا

 قّدصي نآرقلا نأ ذإ ءريسفتلا بتارم ىلعأ يه ةقيرطلا هذهو .ميركلا باتكلا
 حضتيو ."”ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ربتعمو حيحص جهنم وهو .ًاضعب هضعب

 : ةلثمأ كلذ ىلع ذخأنو .لمأتو ثحب ىندأب ديشر خيشلا دنع جهنملا اذه

 طرَصلا اندهأ# :ىلاعت هلوقل هريسفت دنعف :ةحتافلل هريسفت نم
 ينل نمل َّنإ ( ٌرَصعلاَ» :ىلاعت هلوق اذه هبشيو :لوقي 4 ميل
 . 42 ربَصلاب اصور يحلب اَوَصاَوَتَو تحديّصلا أولو انما“ نذل الإ 9 رح

 كلذ يفو» :لاق . 409 ٍنيدلآ موي ِكيدم# :ىلاعت هلوق دنعو
 امك ؛هنم ًائيش ملظي ال الماك هءازج ٍنيملاعلا دارفأ نم درف لك ىفوي مويلا

 َلاَقْثِم اكفني ْلَمْمَي نَمَو 09 ُهَرَي طبَح اريح َوَرَذ َلاَقْتِم ْلَمَمَي نَمَّفظ :ىلاعت لاق
 0-0 00 مى 2004

 4© عَ وَ

 )١( رانملا ريسفت :رظنا )١//7(.

 )18/١(. ردصملا سفن (؟)
 .ه88١ «.ةعبارلا «ةيفلسلا ط 1١( :ص) ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم :ةيميت نبا :رظنا (6)

 دمحمو «ثيدحلا راد ةروصم «نايرلا .ط ه508١ ىلوألا.ط )4/١( ريسفتلا :ريثك نباو
 1 .ةيميت نبا ةبتكم .ط )7/١( نايبلا ءاوضأ : يطيقنشلا نيمألا

 ٠ .(5) :ةيآلا :ةحتافلا ةروس (4)

 )١//9*(. رانملا ريسفت :رظناو .رصعلا ةروس (387) (©)
 .(5) :ةيآلا :ةحتافلا ةروس (5)

 )06/١(. رانملا ريسفت :رظناو .(8وال) :ةيآلا :ةلزلزلا ةروس (0)
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 ان :224© ٌنيِمَنَف َكاَيِإو دبعَن َكاَّيِإظ :ىلاعت هلوق دنعو
 5 وهو ءهلحم لحتو هللا ىلع لكوتلا فدارت ىنعملا اذهب ةناعتسالاو
 هَنِيَو# 0 - كلذلو ءةصلاخلا ةدابعلاو ديحوتلا
 .74كيلع لكبر هيغل ُمْلُك دقألا معي دّلإَو ٍضّاْلاَو توسل بنِ

 ديشر خيشلا رسف 5008 طرَصلأ 17 :ىلاعت هلوق دنعو
 ًمآو# :هلوقو 22 ”«ِنْيَرَسَتلا ُةَيَيَرَمَو# :ىلاعت هلوقك ةهباشم تايآب اهيف ةيادهلا
 نأ ىده َنَِلا َكِيلْزأ#» :هلوقبو ." 74د لع ىعلأ اًويَحَتْسَك جهينه دوم
 : ىلاعت هلوق يف ءاج ام اذهب دارملا امنإو» :لاق , 04ه ْمُهسَدُمَي
 نيقيدصلا و نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا مهو 4«:ِرَثْنأ ُمُهَدُهَي»
 يف : هلمجأ مولعم ىلع لاحأ دقف ءةفلاسلا ممألا نم نيحلاصلاو انها
 (0«. .نآرقلا رئاس يف هلصفو ةحتافلا

 :ىلاعت هلوقك وهف» :لاق عجور اهب َينَلَكَوط :ىلاعت هلوق دنعو
 ا مك لككو اهل كش ني كل لتج ةلز» :هلوفو "4في هَ مُكحتنَي لمتم اهلا اوكتإ امهنأ مكيشنأ ني رك رد ّقَلَخ نأ ههنلَ نمو
 ني مل لَ نأ توسل رايك» :هلوقو 014َدنَحَو ني مكر
 7 25ش ٠ هلْئِص سيل هيف ْمُكُدَرْدَي اًيبَورأ وتلا َنمَو بور يشأ
 فرشر مك ْدَقَل» لجو زع هلوق ليبقلا اذه نمو '''”4ٌريِصْلا ٌعيِمَسل

 )١( ريسفتلا :رظناو .(0) :ةيآلا :ةحتافلا ةروس )50/1١(.

 ا .(17) :ةيآلا :دوه ةروس (؟)
  )9ا .(5) :ةيآلا :ةحتافلا ةروس

 )5( :دلبلا ةروس الآية:)1١(. 5ْ

 )60( :ةيآلا :تلصف ةروس )/١9(.

 .(940) ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)

 .(51/ 55و )5154/١ رانملا ريسفت : رظنا (0

 )١(. ةيآلا ؛ءاسنلا ةروس (4)

 .(؟١) ةيآلا :مورلا ةروس (9)

 .(7؟) ةيآلا :لحنلا ةروس )١(

 )١١( ةيآلا :ىروشلا ةروس )١١(.
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 ْنَِم الوش يف َتَعَب د َنينِمْؤُمْلا َلَع هلأ َّنَم ْدَقْلط :هلوقو '”4َُكِشَأ ْنَي
 هل (5)م 8 090ه سد . ٠ )يسيء 3
 ةرابع نيب قرف الف ٠ ؟”ةعمجلا 5 ةروسو (©9ةرقبلا ةروس يف اهلثمو " "4 عفن

 .©00تايآلا هذه ةرابعو اهرسفن ىتلا ةيآلا

 اَهَجْوَر اهني َلَمَجَو َوَدِحَو يفت ني مْكَفَلَس ىِلا َوْهال :ىلاعت هلوق دنعو
 ت00 لا 0 يتلا مط

 نيجوز اناكف ٍهسنج نم اهجوز اهل لعج يأ» :ًارسفم لاق ٠ #7 اهتلإ نكَسَيِ
 امك :."74ّقَنأَو رك ني ٌرَتَقَلَح نإ ُسآَدأ ايكيا : ىلاعت لاق امك «ىثنأو ًاركذ
 :لجو زع لاق «نينثا نيجوز ءايحألا نم عون لكو رنج لك نم قلخ هنأ

 اذا ان ترك ُّ ةره هود 50 6

 . ذن نيجوز انفلخ ِءَّْن لك نو

 ل يبا ثيدح نم حص اجب ةيآلا ريسفت ديشر خيشلا دنع اذه يليو

 ةنسلا عم  دنتسي هنأ امك ."'''6ءيش هيلع مدقي ال عوفرملا نم حص ام نأل»
 .70"2لوألا ردصلا ىف نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا فلس هيلع ىرج ام ىلإ -
 يننإو اذه» :هلبع دمحم هخيش ةافو دعب هجهنم الصفم ديشر خيشلا لوقي

 عسوتلاب  ىلاعت هللا همحر  هجهنم تفلاخ هتافو دعب لمعلاب تللقتسا امل
 وأ اهمكح يف و اهل ًاريسفت ناك ءاوس «ةحيحصلا ةنسلا نم ةيآلاب قلعتي اميف
 ءءاملعلا نيب ةيفالخلا لئاسملاو ةيوغللا لمجلا وأ تادرفملا ضعب قيقحت يف

 . 2300. .ةفلتخملا روسلا ىف تايآلا دهاوش نم راثكإلا ىفو

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس )١78(.

 .(158) ةيآلا :نارمع لآ ةروس ()

 ©( ةيآلا )161١(.

 .(5) ةبآلا (5)
 .(0/4) رانملا ريسفت (4)
 .(189) ةيآلا :فارعألا ةروس (5)
 )١1(. ةيآلا :تارجحلا ةروس («0
 .(59) ةيآلا :تايراذلا ةروس (8)

 )4/8  ٠١( ًاضياو (5854/8) ىرخأ ةلثمأ ًاضيأ :رظناو )8//5١117( رانملا ريسفت (9)

 )١//7(. رانملا ريسفت )٠١(

 )١١( و «ةحفصلاو ردصملا سفن )195/5(.
 )١8( ردصملا سفن )١/١15(.
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 خيشلا نأ امك .'"ةنسلا لهأ دنع دمتعم ًاضيأ حيحص جهنملا اذهو

 .اهب الإ مهفي الو مهتغلب لزن نآرقلا نأل ,«"'برعلا ةغلب ًاضيأ نيعتسي ديشر
 ةغللا نوكب ةحرصملا تايآلا درويو ."'ملسم لك ىلع اهملعت كلذل بجيف

 نأل ةيظفل ةمجرت نآرقلا ةمجرت دض ةدشب فقيو «'''نآرقلا ةغل يه ةيبرعلا
 كلذ يف خيشلا لاطأو .هيناعم ةمجرت زوجي ناك نإو ؛هيلع رودقم ريغ كلذ

 .””رانملا ةلجم نم التسم ىنعملا اذه لوح ًاباتك عبطو

 ريسفتلا يف فالتخالا عاونأ ديشر خيشلا نيبي - ةيميت نبا ىلع ًادمتعمو

 لقنلا هدنتسم ام :لوألا :نيعون ىلع ريسفتلا ىف فالتخالا نإ) :لوقيف

 وأ يبنلا نع لوقنم امإ :لوألاو «لقعلاب لالدتسالا هدنتسم : يناثلاو ءطقف

 اذهو .«ءكلذ نكمي ال ام هنمو ءهنم حيحصلا ةفرعم نكمي ام هئمو «هريغ

 هنمو «باتكلا لهأ نع لوقنملاك «هتفرعم يف ةدئاف ال امم - ًابلاغ ريخألا
 اثدح نيرمأ ىلإ عجريف لالدتسالا هقيرط اميف أطخلا امأو .ريثك وهو حيحصلا

 :ةلضفملا نورقلا دعب

 عيمجك هب اهدييأتل اهودقتعا ناعم ىلع نآرقلا ظافلأ لمح :لوألا

 ًالوصأ مهبهاذم اولعج دق مهنإف «عورفلاو لوصألا يف بهاذملاو قرفلا

 .اهيلع لمحي اهل ًاعرف نآرقلاو
 ملكتملا ةاعارم ريغ نم ةيبرعلا ةغللا ةلالد درجمب ريسفتلا : يناثلاو

 ."""..هب بطاخملاو هيلع لّزنملاو لجو زع هللا وهو نآرقلاب

 )١( :ص) ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم ةيميت نبا :رظنا 5١ 15(.

 .اهدعب امو (”90/4) و (193/5) و (؟1/1)رانملا ريسفت :رظنا (9)
 .(211/8) قباسلا ردصملا (0)
 .اهدعب امو )١/55( رانملا ةلجمو (”15/9) قباسلا ردصملا (4)
 ىوتف ًاضيأو ( 7819080و014و447 و١481و497و١491و95/١541) رائملا ةلجم :رظنا (4)

 .ةيشاح (7”7؟05/94) ريسفتلا رظناو (1860/157) هتمجرت رظح يف ٠

 امو (18١:ص) ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم :ةيميت نبا عم نراقو )408/١( رانملا ريسفت (1)

 .اهدذعب
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 نإ :لوقي نم ىلع ّدر دقف «نآرقلا رهاظب ناميإلا بوجو :ميركلا نآرقلاب
 هذه ةعدتبم نم ًادحأ نأ انغلبي مل اننإو» :لاقف ءرفك نآرقلا رهاظب ناميإلا

 معزف ءهبر باتك يف لوقلا اذه لثم ىلع أرجت باتكلا لهأ نم الو ةمألا

 هيأرب هلوأتي وأ هفرحي نم نود يأ «هب رفاكلا وه هرهاظ ىلع هب نمؤملا نأ
 :لوقيف ًايملع ىوعدلا هذه دريو .©06. .ملعلا ءايعدأ ضعبل ولو هديلقت

 نإف «عامجإلاب بجاو نآرقلا رهاظب ناميإلا نأب ةديقعلا ةهج نم يفتكأو»
 رمألا انضوفو «لقنلاو لقعلا ليلدب دارم ريغ هيبشتلا نأب انمزج ًاهيبشت مهوأ

 ."”.. .لجو زع هللا ىلإ - هيلإ لوؤي ام يأ - هليوأتو كلذ ةيفيك يف

 امكو اننأل ًاعطاق ًاضفر باتكلا تايآ يف ليوأتلا ديشر خيشلا ضفريو

 كلت لثمب نيملسملا ىف تكهتنا دق تامرحملا نم ًاريثك ىرن» :لوقي
 ةلطابلا تاليوأتلاو «لجو زع هللا ىلع ليحلا هذه تراص دقلو . .تاليوأتلا

 .نيلوأتملا ًابطاخم لوقيو ."”..نيدلا ملع نم ةدودعم هنيدل ةمداهلا
 المح «ءهنم دارملا ريغ ىلع هلمح نكمي ال طق مالك دجوي ال هنأ اوملعيلو»

 “*”(نآرقلا ججح» باتك اوعلاطيلو «ملعلاب نيلغتشملا سانلا نم ريثكلا هلبقي
 هتايآب مالصإلا يف ةعدتبملا بهاذملا باحصأ عيمج لدتسا فيك اولمأتيو

 ,©06 .  ةضقانتملا بهاذملا كلت ىلع نايبلا يف ةغالبلا ىهتنم يف يه يتلا

 ناميإلا :ينعأ نيتلأسملا نيتاه نم ديشر خيشلا نم نافقوملا ناذهو

 يف دلق دق «ءيوجدلا فسوي خيشلا وهو اذهب لئاقلا نأ قحلاو (777/67) رانملا ةلجم )١(

 (7؟8١9 :ص) ( يلصوملل قعاوصلا رصتخم) :ميقلا نبا :رظنا :هلبق نيملكتملا كلذ
 .اهدعب امو

 ,(71/7 9 9رانملا ةلجم (؟)

 )5٠05/1١(. رانملا ريسفت (6)

 يزارلا راتخملا نب رفظملا نب دمحم نب دمحأ لئاضفلا يبأل ؛نآرقلا ججح» باتك (5)
 قرفلا فالخ هيف عمج ه 77٠0 ةنس ىلإ ًادوجوم ناك «عباسلا نرقلا نابع نم نم يفنحلا
 ىلوألا «توريب ةيملعلا بتكلا راد :ط .نآرقلا ججح :رظنا .ةقرف لك ججحو ةفلتخملا
 هلآ

 )571١/1١(. رانملا ةلجم (©)
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 عوقو الإ امهيلع ركعي الو ناحيحص نافقوم «ليوأتلا ضفرو نآرقلا رهاظب
 ةعباتم  هلعف ام كلذ نمو ؛ليوأتلا نم هضراعو هضفر اميف ديشر خيشلا

 ىلاعتو كرابت هللا نيب راد يذلا راوحلل هليوأت دنع  هدبع دمحم هخيشل

 كلذكو «ثبعلا اذه نع ىرحألاب وأ ليوأتلا اذه نع هتوكسو « ''”ةكئالملاو

 امم ."”ةكئالملل «هدبع دمحم» ليوأتو .""”اهتروس يف ةرقبلا ةصقل هليوأت
 خيشلا لواح ام ًاريثكو ««دعب اميف هيلع نعطلل ًافده ديشر خيشلا لعج
 ءةيرصعلا لوقعلا ىدل «الوبقم» نوكي تايآلا ضعبل ًاريسفت دجي نأ ديشر

 اليصفت ليوأتلا نم هفقوم نايب يتأيسو .'”طول موق ةراجح يف لعف املثم
 .هعضوم يف ىلاعت هللا ءاش نإ

 نآرقلاب لالدتسالا يف هجهنمب قلعتي اميف هل هدمحن ال رخآ فقومو

 .هدنع اًليلق فقأ نأ ديرأو «ةوالتلا خسن نم هفقوم وه

 :خسنلا

 .نيملعلا يف ثحبُي وهف «نآرقلا مولعو لوصألا» يملع ثحابم نم خسنلا

 ."”اضيأ لقنلا يف لمعتسي هنأ امك .""ةلازإلاو عفرلا :ةغللا يف وهو

 باطخلاب تباثلا مكحلا عافترا ىلع لادلا باطخلا ةلازإ :وه اعرشو

 :عاونأ ةثالث خسنلاو .””هنع هيخارت عم هب ًاتباث ناكل هالول هجو ىلع مدقتملا

 )١( مال/0) ةلجملاو (7/6*7و 2558و707/”وا١/١8)رانملا ريسفت - 88(.

 .("61/1) رانملا ريسفت :رظنا (؟)
 .(5606 - )505/١ ردصملا سفن (0

 .(707و“ا/9/97) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 .("084/) ريسفتلا :ىسيع قلخ ىف هلثمو )017990١7/8( رانملا ريسفت :رظنا (©)

 خسن ةدام ه7١151١ ىلوألا «توريب ملقلا راد .ط .(801) تادرفملا :يناهفصألا :رظنا ()
 مأ .ط (149/1) رصتخملا نايب :يناهفصألا )80/١(2 هقفتملاو هيقفلا :بيطخلاو
 ءاقب رهظم دمحم .ت ا.ه٠5١"5 ىلوألا «ىرقلا

 .يناهفصألا اذكو «ةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا :بيطخلا 0372

 نايب : يناهفصألا :رظنا :ىرخأ فيراعت كانهو ءةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا :بيطخلا (8)
 .ةوالتلا خوسنم هيف لخديل بيطخلا فيرعت ترتخاو .ةحفصلا سفن :رصتخملا
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 مسرلا خسنو «بتكلا هيف تفنصو ءروهشملا وهو «مسرلا نود مكحلا خسن
 اهنم تايآ خسنلا توبث ىلع ةلدألاو . 'هكحلاو مسرلا خسنو «مكحلا نود

 هلوقو ''4أهيْني وأ آَهْنَم ِرْيَحب تأ اَهنُن وأ يا نم حست امال :ىلاعت هلوق

 تنأ آَمَسِإ ولاَ كي امي كَم 4 هللا هيَ ناكَم َهَياَء آَنََدَب اًدإَو# :ىلاعت

 دنع ةهبش راثم ناك ةوالتلا خسن نأ ىلإ ةريخألا ةيآلا اندشرتو 2704م

 دنع'””ءادبلا ةهبش دري « كري امي ٌمَكَمَأ ُهَّمأَو## :ىلاعت هلوقو .'”رافكلا

 :ىلاعت هلوق آلا هذه ثمر .؟"انله عفدي ملعلا نأ ذإ خسنلا يركنم

 الإ خسنلا تبئي الو“ السنع نأ يأ ”4أا هك الإ ©) نت 5: كفرت

 ام الإ ميت ْنِإ َىِبْفَت ىَاَتْنَي نم ُراَيَبَأ نأ ل ب ام لق# :ىلاعت لاق .يحوب

 ."409) ٍرِيِظَع ِرْوَب َباَدَع قو ُبيَصَع نإ ُفاَمَأ هِْإ تَلِإ حو

 مكحلا خوسنم وهو «لوألا عونلا خسنلا نم ديشر خيشلا تبثأ دقلو
 ."0هدحو وأ مكحلا عم ةوالتلا خسن ركنأو .2"''”ةوالتلا نود

 .ط .5؟/“ :ناقتإلا :يطويسلاو ءةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا :بيطخلا :رظنا )١(

 نافرعلا لهانم :يناقرزلاو .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :ت .ه508١ «.ةيرصعلا ةبتكملا

 تايآ ريسفت :سياسلا يلع دمحمو .يبلحلا لصيف «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد.ط (؟4١/؟)

 .رصمب حيبص .ط )7١8/١( ماكحألا

 )١١5(. ةيالا :ةرقبلا ةروس (9)

 )٠١١(. ةيآلا :لحتلا ةروس قف

 راد .ط (؟194/5) :نايبلا حتف :ناخ نسح قيدصو 0717(0/؟) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (5)

 .ما60 «ةرهاقلا «ىرقلا مأ

 ناذهو «لبق نم نكي مل ديدج يأر ثودح ًاضيأو ء«ءافخلا دعب روهظلا وه الا )2(
 هللا ىلع هزاوج ةضفارلا دقتعيو .ىلاعت هملع لامكل ىلاعت هللا ىلع ناليحتسم ناينعملا
 )500/1  590١(. ةرصاعم قرف :يجاوعلا بلاغ :رظنا .ىلاعت

 .58"0/) نايبلا ءاوضأ :يطيقنشلا نيمألا :رظنا (5)

 .(705) ةيآلا :ىلعألا ةروس (0

 .ةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا :يطيقنشلا نيمألا (4)

 .(7794:ص) قباسلا ردصملا :ىطيقنشلا نيمألا :رظناو )١6( ةيآلا :سنوي ةروس (9)

 )٠١( 415/1)رانملا ريسفت :رظنا - 4١4( و (59/17) ةلجملاو )511/9 - 517(.
 .(19/51)و )595/١7( و ةيشاح (797)و ةيشاح (7١/8١7)و (511/9) رانملا ةلجم :رظنا )١١(
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 هنأب هدحو وأ مكحلا عم ةوالتلا خوسنمل هراكنإ يف ديشر خيشلا للعتو
 عم قفتي ال خوسنم هنأ ليق امم يور ام نأبو .2'"نيدلا ىلع ةهبش دعي دق

 ةيآلا نوكو ءداحآلا قيرطب تبغي ال نآرقلا نأبو «"”هتغالبو نآرقلا بولسأ

 مث .""نآرقلا تابثإل طورشملا رتاوتلا نم هيف دب الف ةيآ اهنوك عرف ةخوسنم
 .نيحيحصلا يف يور ام اهنم نئتسي ملو كلذ يف ةدراولا ثيداحألا يف نعط

 خسن ْنِإو» :هلوق نمف تايآلا ظفل ءاقب عم ماكحألا خسنل هتابثإ امأف

 لوقعم «ىرخأ ةعيرشب ةعيرش خسنك وه رخآ مكحب ةعيرشلا يف مكح
 فلتخت يتلا سانلا حلاصم ىلع اهقابطنا يف عيرشتلا ةمكحل قفاوم ىنعملا

 يفو .'؟”...نيدلا لصأ ىلع هيف ةهبش ال «لاوحألاو نامزلا فالتخاب
 اهمكح خسن يتلا ةيآلا ءاقب ةمكح» :لوقي ءمكحلا عفر عم ةيآلا ءاقب ةمكح

 .©«.. .اهتوالتب دبعتلاو خسنلا ةمعنب ركذتلا

 يفف ةلجملا نم عضاوم ةدع يف هركذ دقف ةوالتلا خوسنمل هراكنإ امأو

 اهظفل خسن وأ اهمكح ءاقب عم ةيآلا ظفل خسن امأ» :لاق «عباسلا دلجملا

 «نووارلا هاورو نولئاقلا هب لاق نإو هداقتعا انيلع بجي ال اممف أعم اهمكحو

 هب لوقلا نم فعضأ وه ام ةمكحلا نم هل اوسمتلاو هب نولئاقلا هللع دقو

 2 .لوقعملا نع دعبأو

 هتمكح انل رهظت ملف ةوالتلا خسن امأو» :عونلا اذه ةمكح نع لوقيو

 مهلاوقأ ىلع انعلطا نيذلا ءاملعلا نم هلبق نم الو '”يعفايلا تأي ملو

 .(7ه/# و )5١1/9 رانملا ةلجم :رظنا )١(

 .(517/97/) قباسلا ردصملا (9)

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا (9)

 .(١/197؟) ردصملا سفن (5)

 .(514/1) رانملا ريسفتو «(511//) ردصملا سفن (5)

 )//51١(. رانملا ةلجم ()

 نم ىلع درلا ىلوت يذلا وهو  دنهلا يف ماقأ  نميلا ءاملع نم يعفايلا حلاص خيشلا وه (0)

 )1١55/١5(. رانملا ةلجم :رظنا .رانملا ةلجم يف ةوالتلا خسن ركنأ
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 ظفللا خسن اميس ال هيف دلقم ريغ همهف يف اًلقتسم ناك نمل ةعنقم ةمكحب
 ."”«مكحلا ءاقب عم

 ىلع ليلدلا امأو» :لوقي نوتبثملا اهقوسي يتلا ةلدألاب ٍقلعتي اميفو

 يراخبلا لثم ححص نإو يهو ةباحصلا نع تاياورلا ضعب , وهف كلذ عوقو

 نيحيحصلا ىف ىرخأ ثيداحأك اهنتم ىف لاكشإ لحم اهديناسأ

 ثيدح ماقملا اذه يف دري مل هنأ لوقلا ةلمجو» :لوقيو ."20(.. .امهريغو

 ةياور نم وهو اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا يف ””رمع لوق الإ دنسلا حيحص
 260 . . نيحيحصلا يف يور نإو هتحص دقتعأ ال انأو 0. .داحآلا

 خيشلا فلاخ دقو ةوالتلا خوسنمل هراكنإ يف هلاق ام لصاح وه اذه

 زيزعلا باتكلا ىلع ًادامتعا خسنلا نوتبثي نيذلا ةنسلا لهأ كلذ يف ديشر

 : يلي اميف هنايب دوأ ام وهو .ةرتاوتملا ةنسلا ىلعو

 ال ةقيقح كلذ حبصأ ثيحب ' *”ةوالتلا خوسنم يف ثيداحألا ترتاوت دقل

 عفري ام نآرقلا نم نأ نوملعي هلك هللا لوسر دهع ىلع ةباحصلا ناكو ءعفدت

 ضرعأف .خوسنملا ةءارق زاوج ىري مهضعب ناكو .عقيو زئاج كلذ نأو خسنيو

 عدنل انإو انؤرقأ ّيبأو اناضقأ ٌيلع» :هنع هللا يضر رمع لاق .ةباحصلا هتءارق نع

 هللاو 2 ءيشل هعدأ الف ِهِلكك هللا لوسر نم هتعمس لوقي َبأو ؛ّيبأ نحل نم ًاريثك

 04و وأ آَهنم ِرْيَحب تأت اًهِنُب وأ ٍةَياَ ني حسنت د ام :لوقي ىلاعتو كرابت

 ضعب هتاف دقو ّيبأ ءاجف ةيآ كرتو رجفلا ِهِلك يبنلا انب ىلص» :لاق ٌيبأ نعو

 )١( رانملا ةلجم )١7/55(.

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (9)

 .هللا ءاش نإ ليلق دعب هجيرخت يتأيس (6)

 خيشلل هتارظانم يف كلذ هراكنإ ركني نأ ديشر خيشلا لواحو .(7517/0/) رانملا ةلجم (:4)

 .اهدعب ام و677 /67) رانملا ةلجم :رظنا .تباث هراكنإ نأ قحلاو «يوجدلا فسوي

 .ه511١ ىلوألا «ضايرلا ,«فراعملا ةبتكم .ط (951/5) ةحيحصلا :ينابلألا :رظنا (5)

 لئاضف :باتك :حيحصلا :يراخبلا دنع رثألا اذه رظناو )25١7« ةيآلا :ةرقبلا ةروس (5)
 نحل نم :هلوقو «(2554/8) 50٠05 :ح لكي يبنلا باحصأ نم ءارقلا :باب ءنآرقلا
 ينابرلا حتفلا :يتاعاسلا انبلا :رظنا ا نم خسن امم هتءارق نم كرت : يأ َيِبأ

 .ىلوألا «نيملسملا ناوخألا ةعبطم .ط «ةيشاحلاب (01/14)
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 ءال :لاق ءاهتيسنأ وأ ةيآلا هذه تخسن :هللا لوسر اي لاق فرصنا املف «ةالص

 ةروس راصنألا نم نالجر أرق» :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو ."'”«اهتيسنأ لب
 اردقي ملف ءاهب نايلصي ةليل تاذ اماقف اهب نآرقي اناكف ِهِكك هللا لوسر امهأرقأ
 لاقف هل اركذف ِةِلَي هللا لوسر ىلع نييداغ احبصأف .فرح ىلعاهنم
 وأ يواست بازحألا ةروس تناك دقلو .“'”(يسُن وأ خسُن امم هنإ :هكك هللا لوسر
 ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» :اهيف ناكو «ةرقبلا ةروس ىلع ديزت
 هيلع يه امم لوطأ ةنيبلا ةروس تناكو ."”«ميكح ميلع هللاو هللا نم الاكن
 ةملسملا ةيفينحلا نيدلا تاذ نإ» :اهيفو ءّيبأ ىلع ٍةلَك يبنلا اهأرق دقو ءنآلا

 :هيلع أرقو ««هرفكي نل ًاريخ لمعي نم «ةيسوجملا الو ةينارصنلا الو ةيدوهيلا ال
 هيلإ ىغتبال ًايناث هل ناك ولو ًايناث هيلإ ىغتبال لام نم ًايداو مدآ نبال نأ ول»
 .فحصملا يف نآلا يه امك ةروسلا تيقبو تايآلا هذه تعفر مث .*. . .اثلاث
 «©0:ءارب ةروسك لاوط روس اهنمو ءاهلمكأب روس تعفر دقل

 رشع :نآرقلا نم لزنأ اميف ناك» :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقتو

 يفوتو .تامولعم سمخب نخسن مث .ءنمرحي تامولعم تاعضر
 2'"(نآرقلا نم أرقي اميف نهو ِهْكك هللا لوسر

 انبلا :رظنا ءتاقث هلاجرو دنسملا ىف دمحأ نب هللا دبع دئاوز نم ثيدحلا اذه ()
 '  .ةيشاحلاب (08/18) ينابرلا حتفلا :يتاعاسلا

 ١53/0(. دئاوزلا عمجم) طسوألا يف يناربطلا هاور :يمثيهلا لاق ()
 هححصو (؟6594/5) مكاحلاو «يمالسإلا بتكملا .ط (177/5) دنسملا :دمحأ :رظنا ©

 .اطع رداقلا دبع ىفطصم :ت اه١١4١ .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «يبهذلا هرقأو
 :ك :ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلا هاورو «(5548/) ريسفتلا رظنا :هدانسإ ريثك نبا نسحو
 .ه١41١ ىلوألا «ةيملعلا بتكلا زاد .ط (؟11/4) 7١5١ :ح ءمجرلا

 (ا/اا1/ه) 34 :ح «بعك نب يِبأ لئاضف نم :باب «بقانملا :ك : يذمرتل :رظنا (5)
 دنسملا يف دمحأو ءركاش دمحأ قيقحت ءرصمب يبلحلا .ط .نسح ثيدح اذه :لاقو
 .(451/5) ةحيحصلا :رظنا .ثيدحلا اذه رتاوتب ينابلألا مكح دقو (17/5)

 .(يقابلا دبع - 157/5) ١١9 )٠١6١( :ح «قاكزلا :ك :حيحصلا :ملسم :رظنا (©)
 امم نهو» :اهلوقو )١5127()٠١5/5(2 ؟1:ح ءعاضرلا :ك :حيحصلا :ملسم اسم اقر )3(

 اهؤرقي مهضعبو لكي يفوتف سانلا لك كلذ غلبي ملو تخسن اهنأ رهاظلاف ؛نآرقلا نم
 .(5731/) ناقتإلا :يطويسلا :رظنا لي ا

"١ 



 ةخيشلاو خيشلا) :نآرقلا نم لزنأ اميف ناك» : هنع هللا يضر رمع لاقو

 اوبغرت ال نأ» :نآرقلا ىف ناك هنأ ًاضيأ هنعو .200(ةتبلا امهومجراف اينز اذإ
<7 

 يف أرقي لَك يبنلا ناكو ."”(مكئابآ نع اوبغرت نأ مكب رفك هنإف مكئابآ نع

 ."””هعفرو هخسن لبق نآرقلا اذهب هتالص

 .«*”«نيتفدلا نيب ام الإ كرت ام" :امهنع هللا يضر سابع نبا لوق امأو
 نم ًائيش ىور هسفن سابع نباو «ىلتي يذلا نآرقلا نم دارأ امنإ هنإف

 .””خوسنملا

 نمو ء«هتلدأ لوأ وهف ءزاوجلا تبث دقف عوقولا كلذ لك يف تبث اذإو

 زاوجو اهظفلب ديقتلا نم ةينآرقلا صوصنلاب قلعتي ام نإ :لوقن «لقعلا ةهج
 امب هبشلا لك هيبش اهسمو اهتءارق يف بنجلا ىلع اهتمرحو ءاهب ةالصلا

 هذه نم الك نأ يف ءامهوحنو ةمرحلاو بوجولا ىلع اهتلالد نم اهب قلعتي
 خسن ةحلصملا يضتقت دقو «ميركلا صنلاب قلعتي يعرش مكح تاروكذملا

 خسنت :: نأ القع زوجي نذإو ء«ضعب نود اهضعب خسن يضتقت 7 دقو عيمجلا

 خسنت خسنت نأ زوجيو ءامكح ال ةوالت نأ زوجيو ءامكحو ةوالت ةيآلا
 .2"”ةوالتو ًامكح

 رمأيو ءرودصلا نم اهعفريو هللا اهيسني نأب نوكي ةوالتلاو ظفللا خسنو

 كنت :ح ءانزلا نم ىلبحلا مجر :باب :دودحلا :ك «حيحصلا :يراخبلا هاور )١(

 .(99/7/1) ةحيحصلا :ينابلألا :رظناو )١118/16(.

 .قباسلا عضوملا سفن :حيحصلا :يراخبلا هاور (؟)

 :تاها6١41١ «(ىلوألا «ةلاسرلا ةسسؤم .ط (519/؟) راثآلا لكشم :يواحطلا :رظنا ()
 ىلوألا «توريب نآرقلا مولع ةسسؤم .ط (8774: ح7 45/5) رازبلاو .طوؤانرألا بيعش

 ه8

 ام الإ كك يبنلا كرتي مل :لاق نم :باب «نآرقلا لئاضف :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (5)

 .(587/8) يرابلا حتف :رجح نبا :رظناو «5019 :ح «نيتفدلا نيب

 :رظناو «ملسم طرش ىلع هدانسإ ينابلألا ححصو )١17/5( دنسملا :دمحأ :رظنا (9)

 .(157/5) ةحيحصلا

 .(517/5) نافرعلا لهانم :يناقرزلا :رظنا (5)

 لنفي



 مايألا رم ىلع سردنتف ."2”فحصملا يف اهبتكو اهتوالت نع ضارعإلاب

 ينل اذنه َّنإ# : هلوق يف هباتك يف ملل اهركذ ىتلا ةميدقلا هلا بتك رئاسك

 اهنم مويلا فرعي الو 2 4 ىسومو ْمِهزِ فس 9 وألا فحصل
00 

 «معنف ؛رتاوتلاب نآرقلا توبث بوجو نم ديشر خيشلا هب جتحا ام امأو

 ىلإ جاتحي ال وهو .«خسنلا تابثإ لب «ةينآرقلا تابثإ ماقم ماقملا سيل نكل
 .خوسنملا ةينآرقب دحأ لوقي الو .ءتركذ امك رتاوتم هنأ ىلع ءرتاوتلا

 ءيش ةينارقلا تابثإو ءيش خسنلا تابثإف «كلذ همزليل «هتءارقب دبعتلا ةحصبو
 ترجل
 .ارخ

 «ةفزاجمو ٍدعت وهف - نيحيحصلا يف ولو  ثيداحألا يف هنعط امأو

 رداصم نم ردصمك ةئسلا نع مالكلا يف اذه هفقوم ىلع درأو لصفأ فوسو

 . - هللا ءاش نإ - يقلتلا

 نيب دقف  ديشر خيشلا ىلع تيفخ يتلاو كلذ يف ةمكحلا امأو

 وذ ىلاعت هللاف  اهضعب عيمجلا ىلع ىفخي هنأ دب الو .""اهضعب ءاملعلا
 .ةغلابلا ةمكحلا

 ءالؤه ريمتيو ناميإلاو مللعلا يف : نيخسارلا ملعيل «نينمؤملا ناحتماو رابتخالا

 َكِلَبَق نم اَمْلَسْرَأ امو# :ىلاعت لاق ءملعلاو ناميإلا فاعض نم مهريغ نع

 دنسملا :دمحأ :رظنا «مجرلا ةيآ هنع هللا يضر رمع بتكتسي نأ ِخكَك يبنلا ضفر دقو )١(
 هرقأو هححصو )501١/4( مكاحلاو )7١40/57١/4( ىربكلا :يئاسنلاو (18/0)

 .(917/4/5) ةحيحصلا ينابلألا :رظناو .يبهذلا

 )١19.18(. ةيآلا :ىلعألا ةروس (9)

 .070/) ناقتإلا :يطويسلا :رظنا (6)

 (778:ص) ضايرلا «فراعملا .ط «نآرقلا مولع يف ثحابم :ناطقلا عانم :رظنا (54)
 .(9ا/١ 9 ا/0/6) ةحيحصلا :ينابلألاو

 ..(77/) ناقتإلا :يطويسلا :رظنا (©)

 لافي
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 وي ْاونمْؤِبَه كلير نم ّنَحْلا ُهَنَأ َاِيْلا اونوأ سيذلا ملعلو (©0 ديِمَب ٍقاَفِش
 رايلي يمر عج 80م 0 4 200 لا 06 ةرورغ رع م هريس

 لاري الو (©9 ييقتسم رطص لِ اون َنيذْلا ٍداَهَل هلآ َّن مهبولق مل تيختف

 ع
 ._ و . 0 1 مسوس غدار ل 7 ءمأ للم . عةوحم م

 ثاذع مهي وأ َةَمْعِب ةَعاسلا مهيأ قع ُهَنُه قيم ف اورتك تذل
1 2042 

 . ( وهز
 ه2 م

 مد يعمم ا . م م عار 4-0 م 2 مهد 4 بع ضار 7 5
 وده هيدا مكب ُلوُقَي نم مهتم روس تزن م اًدِإَوٍِ :ىلاعت لاقو 1

 ىف تريلا اَأَ, 09 درتي َرْمَو اكتيإ ممتد اوما تريلا انك اًنميإ
 )5١( يرصتحج < ع. هء سرس مربعا . 1 0 مزود تم دي مو 00

 . كح نورك مهو اونامو مهسجر نإ اًسِجر مت دازف ى_ صضرم مهب

 سر هذآ ةرر 5 . هر 40 . ءص ا هور 5 .

 مدي اَمو اير ٍدنِع ْنَِم لك -وب انما َنوُلوُعب ِرلِعْلا يف َنْوحِسرلاَول :ىلاعت لاقو
 .7469 بالا اذنَأ هلي

 :يناثلا بلطملا
 ةسيوبنلا ةنسلا

 .©”(ةنسلا» :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ىقلتلا رداصم نم يناثلا ردصملا

 .0ةئيس وأ تناك ةنسح «ةريسلاو ةقيرطلا :ةغللا ىف اهانعمو

 )١( :تايآلا :جحلا ةروس )05  50(.

 :رظنا «ةروسلا هذه عبر الإ أرقن ال نآلا نحنو )١195.6174( تايآلا :ةءارب ةروس (؟)
 هلاجر :لاقو (18/90) دئاوزلا عمجم :يمئيهلا :رظناو (770/5) كردتسملا :مكاحلا
 .تاقث

 .(7) ةيآلا :نآرمع لآ ةروس (9)

 (0917و7١٠ :ص) ةلاسرلا :يعفاشلا :رظناو )87/١( هقفتملاو هيقفلا :بيطخلا :رظنا (5)

 .ركاش دمحأ .ت («ةيملعلا بتكلا راد .ط

 ةسسؤملا .ط 70(2و”04و7*1١٠و 5494 )594/١5- ةغللا بيذهت :يرهزألا :رظنا (5)

 .نوراه مالسلا دبع .ت «فيلأتلل ةماعلا ةيرصنلا
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 ًابوجو ىذتحيل مسر ام وأ ."”هتمأل ِةِلكَي يبنلا هعرش ام :عرشلا يفو
 وأ لوق نم لك يبنلا نع لقن ام يه :نييلوصألا دنعو ."”(ًابابحتسا وأ

 «ضرفلا نود وه مكح نم لَك هنع تبث ام :ءاهقفلا دنعو .""ريرقت وأ لعف
 .(©هيف بغرملاو ةلفانلاو عوطتلاو بحتسملاو «بودنملا فدارت يهف

 بسانملا وه هنأل نييلوصألا دنع ةنسلا ىنعم وه هيف ثحبن يذلاو
 .ديشر خيشلا دنع لالدتسالا ثحبمل

 :ىلاعت هللا نم يحو ةنسلا

 نآرقلاك ىلاعت هللا نم يحو يه ةنسلا نأ هباتك يف ىلاعت هللا ربخأ
 انيدل .ىلاعتو كرابت «هلزنُم وه اهلزنُمو هردصم وه اهردصم نأو «ميركلا
 ئَوْلا نع ُقِطني اًو» :ىلوألا نمف ءًاحيولت ىرخأو ًاحيرصت كلذب قطنت تايآ
 امك هنأ ىلع ةحارص لدت ةيآلا هذهف 7409 قي ض اَلِإ َرْه ذإ 9
 هيلع لزني ناك كلذكف .نآرقلا وهو ولتملا يلجلا يحولا َِك هيلع لزني
 ."لوألاك ةجح يهو «ةنسلا وه :ولتم ريغ يفخ رخآ يحو

 ,"”4مبتإ َلْين اَم سيال نبل ركز َكِلِ لرأو# :ىلاعت لاقو
 نيبملا وه  كلذك لزنملا  رخآلا ركذلاو ولتملا يحولا وه لزنملا ركذلاف
 .©ةنسلا وهو ءولتملا ريغ يحولا وهو

 )١( قباسلا ردصملا :بيطخلا :رظنا )45/1(.
 .قباسلا ردصملا (*)

 لوحفلا داشرإ :يناكوشلاو ه7807١ رصمب حيبص .ط )1١//111( ماكحالا :يدمآلا :رظنا 6
 .ها1765 :ىلوألا «يبلحلا .ط (77 :ص)

 «يملاعلا دهعملا .ط .اهدعب امو (١0ص) ةئسلا ةيجح :قلاخلا دبع ينغلا دبع :رظنا (5)
 .ه501١/: ىلوألا

 .(5 ) ةيآلا :مجنلا ةروس (5)

 ةبتكملا.ط (89:ص) ميركلا نآرقلا ءوض يف اهتناكمو ةنسلا :بيبح دمحم :رظنا (5)
 .ه401١/ :يشتارك .ةيرونبلا

 .(45) ةيآلا :لحنلا ةروس (0)

 .(067/؟) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (4)



 ىلا رْمط :لاقو :04ةَكَدكَو بتِكلا كلَ نأ َلَرَنأَول : ىلاحت لاقو
4 

 عام مر

 ."”4ةمكنلو هللا تنبأ نم نُكحِتوي ىف لمس ام َنركْدأَو## :لاقو

 بجوأو نييحو هلوسر ىلع لزنأ هللا نأ ىلإ اهريغو تايآلا هذه ريشتف

 .ةمكحلاو باتكلا :امهو ءامهب لمعلاو امهملعتو ءامهي ناميإلا هدابع ىلع

 .(*”فلسلا قافتاب ةنسلا ىه ةمكحلاو نآرقلا وه باتكلاو

 ُمتاَقَو معمج اَنلَع َّنإ## :ىلاعت هلوق ىنعملا اذهب حْولُت يتلا تايآلا نمو

 يف هللا ركذ دقف :”409) مَا ان َّنِإ مث 09 مَن عي ُهَلَم ادي ©
 لفكت دق ىلاعت هللا نأكف  هناحبس - هيلع هبيترتو نآرقلا عمج نأ ةيآلا هذه

 ىلع بتري مل نآرقلا نأ دحأ لك هفرعي يذلا عقاولاو هبيترتو نآرقلا عمجب

 هبتر هنأكف «هبيترتب لك يبنلا رمأ امك بتر لب هيلع لزن يذلا بيترتلا
 اذهب لَك يبنلا ماقو هب هللا لفكت دق نآرقلا بيترت نأ رمألا ةقيقحف ٍلَي يبنلا

 نأب لوقلا ىلع الإ بيترتلا اذهو لفكتلا اذه نيب عمجلا نكمي الف .بيترتلا

 ال انأل  ولتملا ريغ يحولا وهو ىلاعت هللا نم يحوب هب ماق امنإ ِةلَي يبنلا

 ."""ةنسلا وهو - نيتفدلا نيب كلذل ًارثأ دجن

 َِنَي نم َمَلعَتِل الإ 1ع َتُك تلا ةَلْبِمْلا اَْلَعَج اَمو# :ىلاعت لاقو

 سدقملا تيب لابقتسا مكح هللا بسنف .''4ِةَيَبِمَع َلَع ُبَِقََي نم َلوُسَرل

 رهاظلاف «مكحلا اذه ىلإ ريشت فحصملا ىف ةيآ دجن ال انئكلو ءهسفن ىلإ

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس )١17(.

 .(؟) ةيآلا :ةعمجلا ةروس (؟)

 .(*5) ةيآلا :بازحألا ةروس (0)

 راد.ط (١17:ص) حورلا :ميقلا نباو (45 ةرقف ”7:ص) ةلاسرلا :يعفاشلا :رظنا (4)

 )81/١(. هقفتملاو هيقفلا :بيطخلاو ءه4٠5١ ةثلاثلا .يبرعلا باتكلا

 )/١  ١19(. تايآلا :ةمايقلا ةروس (9)

 .(97؟:ص) قباس ردصم :بيبح دمحم :رظنا (5)

 )١5(. :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (90

 لاح



 ريغ يفخ يحوب وه لب ولتم يحوب نكي مل سدقملا تيب لابقتساب رمألا نأ
 .©"0ةنسلا وهو عابتالا ةبجاو ةجح وهو ولتم

 «يصض اع اك ٌةَيآَو ماو ءاسس 1 7” 5 سيما ل 5

 ِنْذِإِه اَهلوصَأ لع َدَمِيَأَف اهومسكَت وأ َهَِْل ني مّتْعْطَف ام :ىلاعت لاقو
 دقف كلذ عمو نآرقلا ىف ًادوجوم سيل نذإلا اذه نأ ًايفخ سيلو 20

 نإ :لوقلا نم صانم الف هرمأو هنذإب هنأ حضوأ ثيح «هسفنل ىلاعت هللا هبسن

 ."ةنسلا وهو ولتملا ريغ يحولاب ناك نذإلا اذه

 هرهظأو ءوب_َتآَبت املك اًبرَح وِيوْزَأ ضعَب كِإ لأ رس ذإَو# :ىلاعت لاقو
 نب َلاَك اذه َكَأْنَأ ْنَم ْل هي 0 ا نص 1ع قرت لكتب كَ مك ل

8 

6 

 اذه ىلع هيبن اهب هللا رهظأ يتلا ةيآلا هذه نيأف . 409 ُريحْلا ٌميِلَعْل
 كلذ ملع دع يبنلا نأ رهظف كلذ نيبت ةيآ نآرقلا يف دجن ال اننإ ؟ءاشفإلا

 .©”ةنسلا يحو وهو ولتملا ريغ يحولاب

 بجي ءةجح اهنأو ىلاعت هللا نم يحو ةنسلا نأ قبس ام لك نم تبثف
 ليبس ىلع وأ نايبلا ليبس ىلع ناك ام اهنم ءاوس «نآرقلاك اهب لمعلا
 فلسلا نم ملعلا لهأ ضعب لاق ىتح ةينيد ةرورض كلذ حبصأو «لالقتسالا
 ."ةيجحلا نم تسيل لئاسم يف فالخلا عقو امنإو ."'ةنسلا كرت نم رفكب

 نم نيفقوم هل نأ ديشر خيشلا تافلؤم رْبس لالخ نم يل نيبت دقو
 يف نيفقوملا نيذه لوانتأسو .يبلس :رخآلاو .يباجيإ :لوألا :ةنسلا
 فقوملا :ناتلأسم يدلو «يبلسلا فقوملاو يباجيإلا فقوملا : نيتلأسم
 .يبلسلا فقوملا مث ,داحآلا ثيداحأ نم هفقوم هنمو يباجيوإلا

 .(44ص) ردصملا سفن :بيبح دمحم :رظنا )١(

 .(0) ةيآلا :رشحلا ةروس (؟)

 .(46 :ص) قباسلا ردصملا :بيبح دمحم :رظنا (6)

 .0*) ةيآلا :ميرحتلا ةروس (4)

 .(45:ص) قباس ردصم :بيبح دمحم (6)

 ١96(. :نص) ملعلا نايب عماج :ربلا دبع نبا :رظنا 0(

 .(555- 5105 :ص) قباس ردصم :قلاخلا دبع ينغلا دبع :رظنا 0

١ / 



 :لوالا فقوملا

 :ةنسلا نم يباجيإلا اضر ديشر خيشلا فقوم

 نيدلا نأ ربتعي ديشر خيشلا نأ :يباجيإلا فقوملا اذه يف ةطقن لوأ

 وه مالسإلا نإ لوقي نمل ًافالخ ءةنسلاو باتكلا امه ناردصم هل يمالسإلا

 فصو يف ىلاعت و رو ينو مياعت نيدلا نإ» :لوقيو «'"”دحو نآرقلا

 ميلعتلاو '74ةَمْكْللَو بّتكلا ْطكْنَنََو ُطِيرو اني ْكَنَلَع اولثي» لَك يبنلا

 ةيكرتلاو «"”هتفسلفو ليزنتلا رارسأ يه ينلا ةمكحلاو «باتكلا :تايآلل ناك

 هجولا ىلع نآرقلاب لمعلاو ءادتهالا يف هتقيرط يهو ةنسلاب تناك ةيبرتلا يأ

 للا لوُسَر يف ْمُكَل نك َدَتَل» :ىلاعت لاق كلذلو هنم ةمكحلا هب ققحتت يذلا

 هتريس يف ةودقلا هب ةوسألاو «' : )هج مول هلأ أجرب ري ناك نمل ٌةنَسَح كس ةوسأ

 ْش .©20(. . . هلامعأو

 قل ناك لب ءنآرقلا يف هل لصأ ال ميش ةنسلا يف سيلو» :لوقيو
 نع انينغتسا اذإ الإ ةنسلا نع نآرقلاب ىنغتسن ال نكلو .نآرقلا .ةنسلا بحاص

 لامهإو نآرقلا ىده نع قوسف كلذو ءانل ةوسأو ةودق ٍةِكي لوسرلا نوك

 .0©2(. . .هصنل

 اضر ديشر خيشلل قيدص بيبطل ًاباوج كلذو ءاهدعب امو 20456 /9) رانملا ةلجم :رظنا قفز

 ىتأ دقو .اهيلع ًادودر رشنو هتالاقم ديشر خيشلا رشنو ءهدحو نآرقلا وه مالسإلا نإ :لاق

 :رظنا . اهتئيهو تاولصلا ددع ضيفخت حارتقا اهنم «بئاجعلاب هتالاقم يف بيبطلا اذه

 ففخ دقو 4 )٠5/4 هل در مث (168و 11 )٠/5 هيلع دودرو )6١6/9(« رانملا ةلجم

 «ةلب نيطلا داز» هنأ ىري ينارهزلا رطم دمحم .د نأ الإ ءاذه هلوقب «نيطلا ةلب اضر ديشر

 دمحم :رظنا .نيتجرد نم ةطساولاب اضر ديشر نع مالكلا اذه لقن دقو ءههجو ام ٍردأ ملو

 ها7١5١ «ىلوألا «قيدصلا ةبتكم .ط (07؟ :ص) ةنسلا نيودت :ينارهزلا رطم

 .(191) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (9)

 .هذه نع ينغت اهلبق ةمكحلا ةملكو «ةديدس ريغ ليزنتلل ةفسلفلا ةبسن (0)

 )5١1(. ةيآلا :بازحألا ةروس (84)

 .(4؟59 9 ؟4/9) رانملا ةلجم (8)

 .(84؟59/8) قباسلا ردصملا (5)

١>" 



 ينعأو. ..» :نآرقلاك ىلاعت هللا نم يحو ةنسلا نأ ديشر خيشلا ربتعيو

 هدنع تحص نم دنع ةيوبنلا ثيداحألا كلذكو ...نآرقلا :انه يحولاب
 .0"2«ةياورلاب قدصنف

 نإ... :لوقيف ًاتيمو ًايح ةبجاو ِيلي لوسرلا ةعاط نأ ررقيو

 نم ةماع ةوعد هيلإ اعد هنأ مِلُع اميف هتامم دعبو هتايح يف ةبجاو لَك هتعاط

 كسانملاو اهددعو تاولصلا ةفصل هنايبك هب ىلاعت هللا هثعب يذلا نيدلا رمأ

 هلاوقأ اذكو «ةرتاوتملا ةينيدلا ةيلمعلا نئسلا نم كلذ ريغو ...لعفلاب ولو
 ' يعطقلا ريغ امأو ؛ةيعطق ةلالد هيلع لدت ام يف اهغيلبتب رمأ يتلا ةرتاوتملا
 ."0(. .داهتجالا لحم وهف هننس نم ةلالدو ةياور

 الو ؛هتايح يف بجت امنإ هلك يبنلا ةعاط نأ يعدي نم ىلع دريو

 نوديري نولضم نولاض ةقدانز» مهنأب مهفصيف نآرقلاب الإ هدعب لمعلا بجي

 امك لوسرلا ةعاط بجت لب» :لوقيو ل 0 مداسإلا ىوعدب مالسإلا مده
 .(”6.. .ةمايقلا موي ىلإ نامز لك يف هب يسأتلا بجيو ىلاعت هللا اهقلطأ

 ةريره يبأ نع يوقلا هعافد ديشر خيشلا دنع ءاضيبلا فقاوملا نمو

 عافدلا اذه باوث ديشر خيشلل وجرأ ينإو - هنع هللا يضر - مالسإلا ثدحم

  ثدحملا اذه نع ماهلا عافدلا اذه زربأ نأ يلع بجي هنإ .ةمايقلا موي

 ىراصنلا ةهجاوم يف هنع ديشر خيشلا عافد ناك دقل ءراصتخاب ريبكلا يباحصلا

 ةيورملا ثيداحألاب بذكن نأ  نيملسملا نحن  انم نوديري نيذلا «نيلاضلا

 مه امنيبو «نيطباضلا لودعلا لقنو عامسلاب ةلصتملا ةطوبضملا ةياورلا قرطب
 فقت الو دنس اهل سيلو تاعئاشلل برقأ يه يتلا تاياورلاو بذكلاب نوقدصي

 خيشلا لوقي امكو وه ةنسلا يف نعطلا نم مهضرغ نأ بير الو ءدمع ىلع

 .©«اهب ةقثلا حرطو ةعيرشلا يف نعطلا» :  ديشر

 )١( رانملا ةلجم )//ه07١(.
 .(7719" _ 75/9) رانملا ريسفت (؟)

 .(57/9) ردصملا سفن (9)
 .ةحفصلاو ردصملا سفن (4)
 (ه0١5 )59/١9  رانملا ةلجم (6)
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 :ةريره يبأ نع عافد
 مالسإلا ثدحم نع ًاعفادم نينعاطلا ءالؤهل ديشر خيشلا فقو دقل

 اهيلع باجأو مههبش صخل دقف هنع هللا يضر ةريره يبأ ريبكلا يباحصلا

 ةيوار هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ابأ نأ» تبثُي نأ كلذ نم هفدهو ًاعيمج

 .00"2.. . ظفحي امل طبضلاو ظفحلا يف رشبلا غباون نم هنأو لدع

 :طاقن ثالث ىف نعاطملا هذه صخل دقل

 .كلذ يف هيلع ةباحصلا ضعب راكنإو «ةريره يبأ ةياور ةرثك :ىلوألا

 ."”هتياورب ءاهقفلا ضعب جاجتحا مدع :ةثلاثلا

 ينكلو .الصفم ًادر نعاطملا هذه عيمج ىلع ديشر خيشلا در دقو

 مهتلا نإ ديشر خيشلا لوقي هثيدح يف ةريره يبأ ماهتاب قلعتي اميفف
 ىلع دحاو ليلد مقي ملو ليلدلاو ةنيبلاب الإ تبغت ل تبثت ال - عئارشلا يف امك -

 هتياور ةرثكل - ًاثيدحو ًاميدق  هبش مهضعبل ضرع امنإو ٠ .ةمهتلا هذه قدص

 ببس ةفرعم وهو اهببس لاز اذإ لوزت هيشلا هذهو «ةباحصلا نم هريغ نود
 6 هلا غو
 ””يناثلا عوضوملا وهو هتاياور ةرثك

 :ةريره ىبأ ثيداحأ ةرثك بابسأ

 بابشسأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح ةرثكل» :ديشر خيشلا لاق

 :تاياور ةدع نم اهانجرختسا

 نأ لجأل هلاوحأ طبضو لكك لوسرلا لاوقأ ظفح دصق هنأ :اهدحأ

 رثكأ ناكو «هلأسيو همزالي ناك اذه لجألو .سانلا ديفيو اهنم ديفتسي

 بتكملا .ط (595 :ص) ةنسلا :ىعابسلا :رظناو )91/١9(« قباسلا ردصملا )١(

 .ه6٠5٠8١  ةعبارلا - توريب «يمالسإلا

 .نعاطملا هذه كانه ديشر خيشلا لقن دقف (؟9١/0) رانملا ةلجم رظنا )غ0

 )١9//1”7(. رانملا ةلجم :رظنا (0

 لف



 يبأل هلك - يبنلا هب دهش ام اذهو .©'"هلاؤس ىلع نوئرتجي ال ةباحصلا

 نع ينلأسي ال نأ تننظ دقل» :هل لاق ذإ ثيدحلا ىلع هصرح ىنعأ - ةريره

 ("”ثيدحلا ىلع كصرح نم تيأر امل كنم ىلوأ دحأ ثيدحلا اذه

 ."”ديشر خيشلا هب دهشتساو

 هئاسنل هترايز يف ىتح هلاوحأ لك يف هلك يبنلا مزالي ناك هنأ :ًايناث

 هل هتبحص نم ةليلقلا نينسلا تناكف قيرطلا يف ولو هنم ديفتسيل هباحصأو
 تنك تنأ» :رمع نبا هل لاقف «ةباحصلا كلذب هل دهشو ؛«ةريثكلا نينسلاك

 .'”(هثيدحب انملعأو هَ هللا لوسرل انمزلأ

 ءاعد ىلإ كلذ عجريو ةركاذلا يوق ظفحلا ديج ناك هنأ :ثلاغلا

 ."نايسنلا مدعب هايإ هتراشبو كلذب هل ٍدِكَك يبنلا

 ىرحتي ناكو هريغ هعمس امو وه هعمس امب ثدحي ناك هنأ : عبارلا

 بابسألا هذه ربدت نمف» :ديشر خيشلا لاق ءكلذ ببسب هتياور ترثكف كلذ

 .000.. .ةريره يبأ ةياور ةرثك برغتسي مل

 خيشلا لوقيف - ةيفنحلا اميس ال - هتياورب ءاهقفلا ضعب ذخأ مدع نعو

 بذكت هقفلاو ثيدحلا يف ةيفنحلا بتك يه اهف حيحص ريغ اذه نإ :ديشر

 هيأر ىلع ةباحصلا يأر مدقي هنأ ةفينح يبأ نع يورملا امنإو «ىوعدلا هذه
 نود اهرشنو ةياورلاب متهي ناك هنأل ةريره وبأ مهنم ًارفن الإ - مهتياور ال -

 )١( رانملا ةلجم )19/لا”  8"(.

 عم )9/١( 1 :ح «ثيدحلا ىلع ضحلا باب :ملعلا .ك :حيحصلا :يراخبلا هاور (0)

 .078/19) رانملا ةلجم :رظناو «حتفلا

 )8/١9(. رانملا ةلجم (6)

 - 284/5) ”885 :ح «ةريره يبأ بقانم :باب «بقانملا .ك :نئسلا :يذمرتلا :رظنا (؟)

 .(ةوطع

 :يراخبلا :رظناو ءدانسإلا حيحص :لاقو (587/9) كردتسملا :مكاحلا :رظنا (5)

 ,(86 - ”4/5) ؟؟٠6 :ح «ثرحلا يف ءاج ام باب «ثرحلا .ك :حيحصلا

 )59/١9(. رانملا ةلجم (5)

 ني



 هتياور امأو .ءطقف ًاثدحم ناك هنأ نوري مهنأ يأ ماكحألا طابنتساب ةيانعلا

 ."”عيمجلا دنع ةلوبقم ةباحصلا نم هريغ ةياوركف

 خيشلا لوقيف اهتياور نم ةريره وبأ فاخي ناك يتلا ثيداحألا نعو

 يتلا تاياورلا نوقدصي ال سانلا نم ًاريثك نأ ملعي ناك ةريره ابأ نإ :ديشر

 اذإ هوبذكي نأ عقوتيف اهسفن يف ةزئاج تناك نإو ءاهعوقو مهلوقع دعبتست
 نيءاعو ِةَِككَت هللا لوسر نع تظفح» :هلوقب هدارم وه اذهو ءاهب ثدذح وه

 ."”«موعلبلا اذه ينم عطقل هتثثب ولف رخآلا امأو هتثثبف امهدحأ امأف ملعلا نم

 اهب هلاغتشا ةنسلا نم ديشر خيشلا فقوم يف ءاضيبلا طاقنلا نمو

 ةعوضوملا ثيداحألا نايبل ًاباب درفأ دقف ءاهمولعل ًارشنو ًافيعضتو ًاحيحصت
 مل ٍلمعب ديشر خيشلا ماقو ."'عدبلا نم ةعدبل ًادنس تذختا يتلا اميس ال
 وأ هتلجم يف هدروي ثيدح لك ىلع مكحلا وهو كاذ هموي ًافولأم نكي

 اذهل ناكو.«لاهل ًادقان اهديناسأ ىلع ملكتيو هتجردو هيجرخم ركذيف .هريسفت
 ناك يمالسإلا ملاعلا يف رانملا ةلجم راشتناو عويذ نأ ذإ ريبك رثأ جهنملا

 اهيلإ تلصو يتلا نكامألا عيمج يف اهنايرسو ةقيرطلا هذه رشن يف ًاببس
 . (رانملا»

 و نيثدحملا نع ديشر خيشلا عافد :ءاضيبلا طاقنلا هذه نمو

 ىلإ ةريره يبأ نع هعافد انيأر امك ةباحصلا نم ًاءدب «مهتقيرط ىلعو مهيلع
  نيثدحملا نأ الولو» :لوقيف .ملسمو يراخبلاك نيرخأتملا نيفلؤملا

 يف انيأرل اهديناسأ يف ثحبلاو فلسلا رابخأ طبضب اونتعا - ًاريخ هللا مهازج

 يعليزلا :عجار ديشر خيشلا مالكل ًاقيدصتو 58(«2 )19//419  رانملا ةلجم :رظنا )١(

 .ط 21١7 23574 2178 17١( :ص) ؛ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيارلا بصن» :يفنحلا

 .ةرهاقلاب ثيدحلا راد

 .حتفلا عم ١ 0537/١ :ح «ملعلا ظفح : باب «ملعلا .ُك : حيحصلا : يراخبلا هآور قفز

 .(874/6) رانملا ةلجم :رظنا .ثلاثلا دلجملا نم ًاءدب كلذو (5)

 5١/4١٠و ١7 6/١١و ”ال١/ه 5و ةيشاحلاب ”"و 8١/؟) رانملا ةلجم :الثم رظنا (4)

 .(6/١١9و

 نسض



 ينعي 2...رشع ةعضب الإ نآلا اهيف رن مل يتلا راثآلا هذه نم ًافولأ بتكلا
 ."”ةيوذكملا راثآلا

 قف 0 . 1
 .''”امهيرحت ةدشل ملسمو يراخبلا ىلع ينسيو

 :كلذك ءاضيبلا فقاوملا نمو

 :داحآلا ثيداحأ نم هفقوم

 نم ريثكلو  هدبع دمحم هخيشل ًاعبت هللا همحر ديشر خيشلا ناك دقل
 يف اهب ذخؤي ال دنسلا ةحيحصلا ""داحآلا ثيداحأ نأب :لوقي نيملكتملا
 ال َّنَظلأ َّنِإَو# :لوقي ىلاعت هللاو «ءالقعلاو ءاملعلا قافتاب ةينظ اهنأل دئاقعلا

 0469 انبَع لك نم
 لاؤس نع باجأ دقف «ءبهذملا اذه نع لّوحت هللا همحر خيشلا نكلو

 ام لوقلا اذه نم سانلا نم ريثك مهف دقو ...» :لاقف ةلأسملا هذه لوح
 نظلا يتملك مهف يف «دارملا مهف يف اوأطخأف هيلئاق نم نوققحملا هدري مل
 لودعلا تاقثلا نم داحآلا اهاور ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا نأ اونظف «نيقيلاو

 الو ًاعرش اهب ناميإلا بجي ال ةرخآلا رومأ يفو لجو زع يرابلا تافص يف
 نأ ىلع ًءانب ءاهتحص يف كش هدنع نكي مل نإو .ءاهبيذكت ملسملا رضي

 )1١( رانملا ةلجم )57/95(.

 .018 - 715/19) ًاضيأ رظناو )597/١17(« رانملا ةلجم :رظنا (؟)
 ةداعلا تلاحأ ةاورلا نم ريثك ددع :طورش ةعبرأ عمج ام وهو :رتاوتملا ميسق داحآلا .(6)

 بحصي نأو «ءسح ىلإ مهدنتسمو ؛هئاهتنا ىلإ دانسإلا لوأ نم .بذكلا ىلع مهؤطاوت
 : يمساقلا :رظنا .طورشلا هذه نم ًاطرش دقف ام وه :داحآلاو .هعماسل ملعلا ةدافإ مهربخ
 دمحأو .ه17949 .ىلوألا ,توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط (145١:ص) ثيدحتلا دعاوق
 حالصلا نبا راشأو .توريب «ةفرعملا راد .ط (47 47 :ص) يطويسلا ةيفلأ حرش :ركاش
 الو يرورض ريخألا نأل ءرتاوتملا نود ثيدحلا لهأ ةعانص يف لخدي دحاولا ربخ نأ ىلإ
 :رظنا .  نييلوصألا ينعي  مهريغ هيف اوعبت هل نيرخأتملا فيرعتو .هدانسإ يف ثحببي
 دحاولا ربخ :يطيقنشلا باهولا دبع دمحأ :ًاضيأ رظناو «قباسلا عضوملا :ةمدقملا
 .ه5417١ ىلوألا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط (08: ص) هتيجحو

 .(؟58) :ةيآلا ءمجنلا ةروس (54)

 لفي



 يف هب ذخألا زوجي ال يذلا نظلا الإ اهسفن ىف ديفت ال داحآلا ثيداحأ

 ةرابع نم هومهف يذلا نظلا اذهو ءًائيش قحلا نم ينغي ال هنأل دئاقعلا

 هملعب دتعي ًاملسم نأ نظأ امو ءًائيش قحلا نم ىنغي ال يذلا وه نيملكتملا
 1 600 هب لوقي

 ةغل نيقيلاو نظلا يتملكل حيحصلا ىنعملا ديشر خيشلا فّرع مث

 عامسلا نم دافتسُي داقتعا لك نأ ملعاف اذه تهقف اذإ» :لاق:مث ءًاحالطصاو
 مزج نإ نيقيلا مساو «هتاذل ذخأم رابتعاب نظلا مسا ةغللا يف هيلع قلطي

 كاردإ :يأ عامسلا سفن نكلو .ًاقح هلولدم نأ ملعلا مسا اذكو ءهب هبحاص

 يعطقلا ملعلا ديفي امنإ رتاوتلا ربخو .ًاملع لب ًانظ ىمسي ال ققحملا تاوصألا

 هطورش نم نإف يرورضلا ديفي هنأ اودمتعا نإو يرظنلا لالدتسالا نم برضب

 وأ هنذأب هعمس امم يأ ءسح نع نيريثكلا نيربخملا نم دحاو لك ربخي نأ

 «بذكلا ىلع اوؤطاوتي مل مهنأ ىلع نئارقلا وأ ليلدلا موقي نأو اًلثم هنيعب هآر

 ددعلا يف ءاملعلا فلتخا دقو ...تاقبطلا نم ةقبط لك يف كلذ ققحتي نأو

 ملعلا لوصح هتيآ نأ ىلع اوقفتا مهنكلو ...رتاوتلا هربخب لصحي يذلا

 لاثم . . .دحاولا ربخب لصحي ام ًاريثك ملعلا اذه لثمو ءربخلا لولدمب مزاجلا

 نكي مل نإو - مزاجلا داقتعالا هب لصحي يذلا دحاولا ربخ نم عونلا اذه

 رشاعن نمم موي لك هعمسن ام رثكأ  ثيدحلا ةاور ةلادعب ًافصتم هب ربخملا

 ةمهتلل لاجم ال ربخ لك ليبقلا اذه نمو . . .انيلماعمو انئاقدصأ نم طلاخنو

 ةلدألا ىلإ جاتحيو اهيف باتري يتلا يهف هيف نومهتي اميف مهرابخإ امأو «هيف
 اهنع عافدلاو سفنلا حدم كلذ لاثم ءاهحوجرم نم اهحجار زييمت يف نئارقلاو

 بذكلا اهيف رثكي لئاسملا هذه لاثمأ يف رابخألاف .. .موصخلا يف نعطلاو

 هنم ملعي هربدتو انركذ ام ىعو نمف ...طبضلا مدعب وأ دمعتلاب امإ ؛طلخلاو

 اهب ثدحي يتلا رداصملاو «هملع رداصم يف ركف وه ذإ هسفن نم ملعي ام
 نأو .ءقدصلا سانلا عيمج رابخأ يف لصألا نأ وهو «هريغ نم اهاقلتيو

 ه0/4و )/5١7/9 رانملا ةلجم :ميدقلا يأرلا رظناو (”1" - )41/1١9" رانملا ةلجم )١(

 .(574/ا/) ةلجملا :هدبع دمحم يأرو (507/9/ و 797/0) ريسفتلاو «(”"ا/8/9/ و

 نيكل



 مزجي ام رابخألا هذه نم نإ :لوقأ لب ...ةضراع بابسأل عقي امنإ بذكلا

 ينبي يذلا يرشبلا لقعلا .. .انه لقعلاب ينعأو هضيقن عانتماو هقدصب لقعلا
 لقع ال ءراضملا عفدو حلاصملا ةياعر نازيمب هنزيو رايتخالا ىلع همكح

 رصحيو ءهروصت نكمي ام لك عوقو زيجي يذلا ةفسلفلاو قطنملا يعضاو

 .©"0«.. .امهعافترا وأ نيضيقنلا عامتجا يف لاحملا عوقو

 حلطصملا ملع يف دارطتساو قبس امل حرش دعب ديشر خيشلا صلخو
 رثكأك اهتاذل اهتحص ىلع قفتملا ةيداحألا ثيداحألا رثكأ ْنأ ىلإ هتاحالطصاو

 ًامزج اهب مزجي نأب ةريدج .ملسمو يراخبلا يحيحص يف ةدنسملا ثيداحألا

 يذلا يوغللا ىنعملاب نيقيلل ةديفم اهرابخأ دعتو «بارطضا الو هيف ددرت ال

 ةحص يف نوكشي امّلق نأشلا اذهب ملعلا لهأ نأ يف كش الو .مدقت
 نمؤي الو اذكب ربخأ ِ#ك لوسرلا نأب مزجي ملسمل نكمي فيكف .ثيدح
 ةمئأ نم دحأ دقتني مل ام انه هيلع قفتملاب ينعأ يْنأ ملعُيلو ...؟هيف هقدصب
 ."”(.. .ينطقرادلا لثم هدقتنا ام كلذ نم جرخيف هدنس الو هنتم ملعلا

 ربخ» يف لاوقأ ةثالث دحأ وه ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلا اذهو
 وأ دئاقعلا يف هب ذخؤي هيلع ًءانبو «نظلا وأ ملعلا هتدافإ ثيح نم «دحاولا
 :ثلاثلاو ءاقلطم ملعلا هتدافإ :يناثلاو ءًاقلطم ملعلا هتدافإ مدع :لوألا ؟ال
 هعبتو «ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلا وه اذهو نئارقلاب فتحا اذإ ملعلا هتدافإ

 امل قفاوملا حيحصلا بهذملا وه اذهو .«"”'هدعب نم هتذمالت كلذ ىلع
 خيشلا نم فقوملا اذه دعيو .(©©فلسلا لمعو نيثدحملا يأر هيلع رقتسا

 .راصتخاب (*48 - )47/١19" رانملا ةلجم )١(

 )554/1١9(. رانملا ةلجم (')

 ثيثحلا ثعابلاو :«(0  ”:ص) يطويسلا ةيفلأ حرش :ركاش دمحم دمحأ :رظنا (0
 .خيرات نودب ةيملعلا بتكلا راد .ط (77/  ”ه:ص)

 : حالصلا نبا :رظناو ,تاحفصلا سفن :نيقباسلا نيردصملا :ركاش دمحأ :رظنا (84)
 نباو ؛م١194١ ه١١5١ ىلوألا «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .ط (15 47 :ص) ةمدقملا
 «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط .يلخدملا عيبر .د .ت ءاهدعب امو )775/١( تكنلا :رجح

 .م1984 ه4١5١ ىلوألا

 نين



 بترت ةلأسم يهو اميس ال ةيوبنلا ةنسلا هاجت ةحيحصلا هفقاوم نم ًاضيأ ديشر
 ةوطخ ديشر خيشلا اطخ دقلو «ىلاعت هللا تافص تابثإ يف ريبك عازن اهيلع

 يف هارت امك ثيدحلا نم عونلا اذهب ةيهلإلا تافصلا تبثأف كلذ يف ةيلمع

 .هللا ءاش نإ هعضوم

 اهنولب طلتخاو اههّوش ام اهباش ةنسلا نم ةقرشملا ةروصلا هذهو

 دقلف ًابرطضم اهيف ديشر خيشلا ادب ءاهعوصنب تبهذ ىرخأ ناولأ ضيبألا
 عفاد امئيبف «هلثم اهيف عقيل ناك ام ةحداف ءاطخأ يف '"(ةنسلا ييحم» عقو

 ؛يرادلا ميمت وهو ًاضيأ ةباحصلا نم هريغ يف عقو هنأ الإ ةريره يبأ نع
 ثيداحألا درب عرذتلا درجمل لب «قح ريغبو ةاورلا نم هريغ يف نعط امك
 يه هذهو ءامهيبحاص ىلع ًاريثك ىنثأ نيذللا نيحيحصلا يف ولو ةحيحصلا
 ةئكت ةنسلا يف هدعب نعط نم اهذختا يتلاو ةنسلا نم هفقومل ىرخألا ةروصلا

 ام وهو .ةيبدألاو ةيملعلا ديشر خيشلا ةناكمل ًارظن هنوعط يف اهيلع ئكتي
 .ةيلاتلا تاحفصلا يف همسر لواحأ

 :يناثلا فقوملا
 ةنسلا نم يبلسلا فقوملا

 نآرقلا وه مالسإلا» هلوق يف اهركذ يتلا ةنسلا ديشر خيشلا مّسق دقل

 نم نوكت يتلا يهو ناكمو نامز لكل ماع نيد يهو ةيلمع ةنس ىلإ «ةنسلاو

 ىلوألاك «ًاماع ًائيد» تسيل ىهو ةيلوق ةنس ىلإو .اهب لمعلا بجيو نيدلا
 ."”كلذ نع ةبغرلا مهنع لقُت لب اهعمجب اونتعي ملو ةباحصلا اهبتكي مل كلذل

 .""”ةيلمعلا ةنسلاو نآرقلا يف ةنّيبم ناميإلاو مالسإلا ناكرأ نأ ىريو

 .(ن: ص) ةنسلا زونك حاتفم ةمدقم :اضر ديشر :رظنا :هوبحم هيلع قلطأ اذكه )١(

 (١5؟- 7٠١ :ص) ديحوتلا ةلاسرو «(5944/150و 97٠ 9 ؟9/9) رانملا ةلجم :رظنا (؟)
 7584و مال 85و 00و ”9:ص) ءاوضأ :ةير وبأ هدلق دقو ءرانملا .ط ةيشاحلاب

 .ةعبارلا رصم  فراعملا راد .ط (97"7و

 .(599/117) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 نشأ



 وه هيلع ناك ام ىهو :2'”ةودقلا لصأ نوكت نأ بجي ىتلا» ةنسلا ىهو
 :لوقيو ."”!«ةيلوقلا ثيداحألا ىلع فقوتت الف ةريسو المع هباحصأ ةصاخو
 ."7(. . .لمعلاب لَك هنع ةعبتملا ةقيرطلاو ةريسلا الإ اهب داري ال ةنسلاف»

 ةنسلا نإف» :ثيدحلاو ةنسلا يحالطصا نيب ديشر خيشلا قرفيو

 امك «اذك ةنسلا نم» وحنك رابخإلابو لمعلاب ةباحصلا نم فرعُتو لي هتريس
 حلطصا نإو ءردابتملا وه امك همالك لقن ثيدحتلاو .نولوقي اوناك

 .(”«ةنسو ًاثيدح كك يبنلا ركذ هيف مالك لك ةيمست ىلع كلذ دعب نوثدحملا

 ضعب ””ىبغي نأ بئاجعلا نمو» :لوقيف كلذ نيثدحملا ىلع ىعني مث
 قفاوملا ةباحصلا فرُع ىف ثيدحلاو ةئسلا نيب قرفلا نع ًانايحأ نيثدحملا

 70... .كلذ دعب هوثدحأ يذلا مهحالطصا ىلع ةنسلا اولمحيف ةغللا لصأل
 لاق» ب أدبت ىتلا ثيداحألا نم ريبكلا ددعلا اذه ريصم ام نكلو

 يتلا ثيداحألا امأو» :هلوقب كلذ ىلع ديشر خيشلا بيجي ؟2كك هللا لوسر

 ردصلا لهأ نم مظعألا داوسلاو نيملسملا ةعامج لمع اهيلع رجي مل

 امنإو ءاهيلإ اوعد الو ةباحصلا نم مهريغ الو نودشارلا اهبتك الو ءلوألا

 رابخألا ظفحو تاياورلا عمج ىلإ مهتمه اوفرص نيذلا ضعب اهب درفنا

 نكلو اهنع ثحبلا فلكم لك ىلع بجي ال هنأ هصخلم ليصفت اهيفف راثآلاو

 الب ًادنسو انتم هدنع ٌحصو اهنم ًائيش فرع نمو «ملع ديزم اهتفرعم يف
 ."”«...هب يدتهيو هلبقي نأ هيلع بجو هنم ىوقأ ضراعم

 .(86؟١٠/5) ردصملا سفن ()

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (؟)
 )469/٠١(. ردصملا سفن (©

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (5)

 .هفرعي مل اذإ :ءيشلا ىلع ىبغو «ةوابغ :ردصملاو ءهل نطفي مل :ءيشلا نع ابغ ()

 .توريب - نانبل ةبتكم .ط (ابغ ةدام ,.195 :ص ؛حاحصلا راتخم :يزارلا)
 )48617/١٠١(. رانملا ةلجم (5)

 .(549/17) راثملا ةلجم (0

 نشمي



 كلتف للك لوسرلا لاوقأ نم هدنع حص امب ملسملا ءادتها ةلأسم نع لزعمب

 ىلع ةمألل رخفمو ءملكلا عماوجو مّلظلا حيباصمو مكجلا عيباني يه لاوقألا
 عئادبلا نم اهديناسأ حصت مل يتلا ثيداحألا يف نإ لب «ممألا عيمج

 .200. . .ءاملعلا قانعأ هنع رصاقتت ام عماوجلا ملكلاو «عئاورلاو مكجلاو

 ال ءادتهالل  ديشر خيشلا دنع  ةحلاص «ةيلوقلا ثيداحألا» هذهف

 .هقفلاو نيدلا لئاسم يف ال وحنلا دعاوق ىلع الثم اهب داهشتساللو «جاجتحالل

 اوبتكي مل ةباحصلا نأ وه كلذ ىلع ديشر خيشلا هقاس يذلا ليلدلاو

 اذإو» :لوقيف ءهنع اوهنو كلذ نع اوبغر لب نآرقلا اوبتك امك ثيداحألا هذه

 يف لب ثيدحتلا يف ةباحصلا رابك ةبغر مدع يف درو ام اذه ىلإ تفضأ
 اولعجي نأ اوديري مل مهنوك حيجرت كدنع يوق هنع مهيهن يف لب هنع مهتبغر

 كلذ ديري هنأ ِةلَك يبنلا نع اومهف اوناك ولو .نآرقلاك ًاماع ًائيد ثيداحألا

 هب اوقثو ام اوطبضو بتُك ام نودشارلا عمجلو ةباتكلاب اورمألو اوبتكل

 ةعبتملا ةنسلاو نآرقلاب اوفتكي ملو هب اولمعيو هوغلبيل مهلامع ىلإ هولسرأو
 ."0(.. .اهب لمعلا نايرجب روهمجلل ةفورعملا

 دري مل لكك يبنلا نأل «ثيداحألا ةباتك» ةلأسم ىلع اذه هفقوم ىنب دقف

 .اهتباتك نع نوهني اوناكو اهوبتكي مل ةباحصلا اذكو ءاهب رمأي ملو اهتباتك

 ةرتاوتملاو لب ةحيحصلا ثيداحألا نم ًاريثك ديشر خيشلا در دقو

 :اهنمو «ةيلوق اهنوكل

 ."”«نيحيحصلا يف ولو» «قبس امك ةوالتلا خسن ثيداحأ

 .(*”رشرعلا تحت سمشلا دوجس ثيدحو

 )١( قباسلا ردصملا )١٠١/465(.

 .(45 لال 25١ ,45 ,ا":ص) ءاوضأ :ةير وبأ هدلقو )758/٠١١( رانملا ةلجم (؟)

 ١١١(. :ص) اهنأش يف ديشر خيشلا ىلع باوجلاو اهجيرخت ىلع مالكلا قبس دقو ()

 انكر حاحا :ح ءرمقلاو سمشلا ةفص هاب :قلخلا ءدب .ك «حيحصلا :يراخبلا هاور 25

 )/51١1( رائملا ريسفتو (الالا و "7/19 رانملا ةلجم رظناو (حتفلا عم 5/5

 .ةيشاحلاب
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 ."0رمقلا قاقشنا ثيدحو

 ."”بايذلا ثيدحو

 .ىسيع لوزنو ؛لاجدلاو ءيدهملاك «ةعاسلا طارشأ ثيداحأو

 مدع» :لوقي امك «ةياورلا در» ىنعمو .اهدنس  لاجرلا ليدعت ةعانص بسحب

 هلك يبنلل ًابيذكت سيلو 2202. . .يباحصلا وأ ِهكَي يبنلا ىلإ اهدانسإ ميلست
 سنأتساو .""اهنتم يف ةلعل ةياورلا در يف مالكلا امنإو ءرفكلا مزلتسي اذهف

 :لاقف ءاهنتم يف ةلعل نيخيشلا ىلع تدقتنا يتلا ثيداحألاب ديشر خيشلا

 ,"”جارعملا ثيدح يف يراخبلا دنع "”كيرش ةياورل هريغو ملسم طيلغتك»

 ثيدح يفو ."*”تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ ثيدح يف ملسمل مهطيلغتو

 :ك :حيحصلا :خ ١"/””( و ”ال56- 5١/٠" ولالا  ؟551/5) رائملا ةلجم :رظنا )١(

 :رظنا .اليصفت هيلع مالكلا يتأيسو «5878 :ح ءرمقلا قاقشنا :ب «ءراصنألا بقانم

 .(715:ص)

 ءحيحصلا :يراخبلا :رظناو (”95/18و ه١ 58/59و )558/١ رانملا ةلجم :رظنا (0)

 عم ١*7 )11١51/6 :ح"...مكدحأ بارش يف بابذلا عقو اذإ :باب «قلخلا ءدب :ك
 .(حتفلا

 يف اهيف ديشر خيشلا ىلع باوجلاو اهجيرختو ثيداحألا هذه ىلع مالكلا يتأيسو (0)

 :رظنا :كلذ لك يف ةير وبأ هدلق دقو .ثلاثلا بابلا يف «ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم

 .همالك صن هنع لقنو (590و ؟47و 860١و :1١8١ 1١4875 ص) ءاوضأ

 )575/١85(. رانملا ةلجم (؟)

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا (6)

 دقو ؛ىطخي قودص «يندملا هللا دبع وبأ ءرمن يبأ نب هللا دبع نب كيرش :وه (5)
 :ك .حيحصلا :ملسم :رظنا .ملسم داقتنا هجوت هيلإو ؛ءارسإلا ثيدح يف برطضا

 :؛(47/# و )49/١ داعملا داز :ميقلا نبا :ًاضيأ رظناو )١58/١(« 555 :ح «.ناميإلا

 ”5١(. :ص) يراسلا يدهو 595(2 )588/١7  يرابلا حتف :رجح نباو

 ىسوم هللا ملكو# :لجو زع هلوق يف ءاج ام :باب «ديحوتلا :ك :يراخبلا :هاور (0)
 )١1518/١(. 5575 :ح .ناميإلا :ك «حيحصلا :ملسمو 187/15(4) "610 :ح ©ًاميلكت

 ملع ثيدحلا اذهو )5١59/5(. ؟! :ح «نيقفانملا تافص :ك .حيحصلا :ملسم هاور ©3)]

 ت- ثيدحلا اذه يفف .ملَعلاو ملعلا اذه انل ظفح ذإ ةريره يبأ رد هللو «ءةوبنلا مالعأ نم
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 ةالص يف اهدنس مص يتلا ةياورلا در زاج اذإف ...2؟9فوسكلا ةالص

 ةبرتلا هللا قلخ ةياور در زاجو «لمعلا هيلع ىرج امل اهتفلاخمل فوسكلا
 ذختت يتلا تاياورلا در زوجي نأ رهظأو ىلوأف ...تايآلل اهتفلاخمل خلإ

 تاياورلاك - هنم ءيش عايض مدعو هطبضو هظفح ثيح نم نآرقلا ىلع ةهبش
 .. .لَك يبنلل دوهيلا ضعب رحس يف ةياورلا اهلثمو - ...ةوالتلا خسن يف
 نيأ سمشلا نع لاؤسلا ةياورك دهاشملا عقاولا فلاخ ام كاذو اذه لئثمو

 ."0..بورغلا دعب بهذت

 :اهنم ءرومأ ىلإ اذه هفقوم ىف ديشر خيشلا دنتساو

 دعب كلذل هحيجرتو رخأتم تقو يف الإ ثيدحلا ةباتك مدع :لوألا

 ."”عماجلا يف ربلا دبع نبا ىلع ًادمتعم ةلدألا درس

 ثيداحألا هذه دري نأ ديشر خيشلاب ادح يذلا :يناثلا ببسلاو

 ةقفاوتم ريغ ةبرطضم تءاجف «ةاورلا همهف يذلا ىنعملاب تيور اهنأ ءاهريغو

 .'؟7ىنعملاب تيور كلذك ثيداحألا رثكأ نأ ىعداو «تطقاستف تضراعتو

 دق هتانبل ةئيهتو ملاعلا اذه ميمصت نأ اندافأ دقف «ىلاعت هللا باتك يف ام ىلع ةدئاز ةدئاف -

 هلوقي ام فالخ ىلع ًاقلاخ ىلاعتو كرابت هللا لازي الو «هلبق رخآ ملاع مايأ رخآ يف ناك

 ءرد :ةيميت نبا :رظنا .ةريبكلا ةدئافلا هذه تعاضل ةريره ىبأ ظفح الولو .نوملكتملا

 - 74817 :ص) و اهدعب امو )١180/8( ملاس داشر :ت «ةيبدألا زونكلا راد .ط ضراعتلا
 .ط (167 -١85١1:ص) ةير يبأ تاملظ :ةزمح قازرلا دبع دمحم :ًاضيأ رظناو «؛8
 - 7١:ص) ةنسلا نع عافد :ةبهش وبأ دمحم :ًاضيأ رظناو «ه778١ ةنس رصمب ةيفلسلا
 :رظنا :اضر ديشر ةير وبأ دلق دقو .ه4٠5١ ةنس ىلوألا ءرصمب ةنسلا .ط (5

 .(9١5:ص) ءاوضأ

 ءاهدعب امو (118/5) هدعب امو ١ )40١( :ح .«فوسكلا :ك «حيحصلا :ملسم :رظنا )١(

 .(199 ا ملسم حرش :يوونلا :رظناو

 .(577/15) رانملا ةلجم (؟)

 هلضفو ملعلا نايب عماج :ربلا دبع نبا :رظناو 7/54(2 2 ا/١٠/07) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 ل اا :ص)

 7٠١ :ص) ءاوضأ :رظنا ؛ةير وبأ هدلق دقو 005/4(«2 و )7١١/8 رانملا ريسفت :رظنا (:4)

 .(7]8 - 86: ص) اضر ديشر مالك صن لقنو (48060 8١٠ :ص و ١
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 ةياور وه فقوملا اذه ذختي ديشر خيشلا لعج لعج يذلا :ثلاثلا ببسلاو

 نعط دقف ليبسلا اذه يفو .باتكلا لهأ ةملسم نع تايليئارسإلا ةباحصلا

 ًارورمو يرادلا ميمتك ةباحصلا نم ًاءدب باتكلا لهأ ةملسم يف ديشر خيشلا

 عمجأ نميف ىتح هنعط ىدعتو لب «هبنم نب بهوو رابحألا بعكك نيعباتلاب
 ."'"ديناسألا حصأ اهنأ مهديناسأ يف ليقو مهتلادع ىلع سانلا

 قيدصت نم ًاموصعم سيل كي يبنلا نأ معز لب كلذ ملسي مل ديشر
 نيبداحلاو نيهف (9 .بذاكلاو نيقفانملا

 يتلا ةثالثلا لوصألا هذه نع بيجأ نأ ىلإ ًاذإ ةسام ةجاحب يننإ
 ةياورلاو «ثيدحلا ةباتك : : يهو ءاذه هفقوم يف ديشر خيشلا اهيلع دمتعا

 ىلع مالكلا يتأيسف اهدر يتلا ثيداحألا امأ .تايليئارسإلا ةياورو «ىنعملاب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ثحبلا اذه ىف ةدذعتم عضاوم يف اهضعب

 ثيدحلا ةباتك :الوأ

 مدع ىلع «ثيداحألا» وأ «ةيلوقلا ةنسلل» هدر يف ديشر خيشلا دمتعا

 ملو يوبنلا دهعلا يف بتكت ملو ءرخأتم تقو يف تبتك اهنأل ءاهب قوثولا
 نأ اوديري مل هباحصأو لَك يبنلا نأ ىلع ًاضيأ لدي امم «ةباحصلا اهبتكي
 هلي يبنلا ةبغر اومهف ول مهنأ ذإ نآرقلاك «ًاماع ًانيد» ثيداحألا هذه نوكت

 متو ام اوطبضو بتُك ام نودشارلا عمجلو ةباتكلاب اورمأل» :كلذ يف

 ةعبتملا ةنسلاو نآرقلاب اوفتكي ملو «هب اولمعيو هوغلبيل مهلامع ىلإ هولسرأو
 ةنسلا نأ ديشر خيشلا ىريو ."00...اهب لمعلا نايرجب روهمجلل ةفورعملا

 هباحصأ ةصاخو يبنلا هيلع ناك ام يه ةودقلل الصأ نوكت نأ بجي يتلا

 هام4و ا/8و "9ا/و اله7و )51١/59 ةلجملاو ء(597 )59465/9  رانملا ريسفت :رظنا )١(

 ١6٠١و ١45 ١49 :ص) ءاوضأ :رظنا ءةلماك هنع ًاصوصن لقنف ةير وبأ هدلقو (8١١و
 .ءالؤه مجارت يتأتسو 591(«2و 1481و ١9١ ولا١6 و١154 و١14 ١77

 .(485 - 596/9) راثملا ريسفت :رظناو «(47 47 :ص) ءاوضأ :رظنا «ةير وبأ هدلقو (؟)

 .كانه همالك صن لقن دقف :0١( ص) :ةير يبأ عم نراقو )9/58/١١(2 رانملا ةلجم (*)
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 ديشر خيشلا لمحيو .'"”ةيلوقلا ثيداحألا ىلع فقوتت الف «ةريسو المع
 فرع ىف ثيدحلاو ةنسلا نيب قرفلا نع ًانايحأ نوبغي» نيذلا نيثدحملا ىلع
 . وثدحأ يذلا مهحالطصا ىلع ةنسلا اولمحيف ةغللا لصأل قفاوملا ةباحصلا

 ,©"0:. كلذ دعب

 وهو ةيلوقلا ثيداحألا يف هبهذم ىلع رخآ اليلد ديشر خيشلا فيضيو
 ."”ثيداحألا هذه ةياور نع ةباحصلا يهن

 يف ثيدحلا ةباتك مدع ةلأسم ىلع انيأر امك ديشر خيشلا ىنب دقو

 هب رمأو عقو كلذ نأ تبث دقلو لي يبنلا نم اميس ال ءمدقتم تقو
 نأو هب اورمأو كلذ اوبتك ةباحصلا نأو ءمهيلع ثيدحلا ىلمأو كك يبنلا

 ةباتكب ٍهِكك يبنلا نم رمألا كلذ ىلع ةلدألاو .ءكلذ ىلع مهوعبات نيعباتلا

 :اهنم «ةريثك اهيف نذإلاو هثيدح

 :«ةيلوقلا» هثيداحأ ةباتكب صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل ٍةلي هنذإ :ًالوأ

 هلوقي ءيش لك بتكي ناكو ملعلا ىلع ًاصيرح ورمع نب هللا دبع ناك دقف
 ِلِلَع يبنلا ىلإ هللا دبع أجلف .«ءكلذ نع ةباحصلا ضعب هاهنف ِِكَي يبنلا

 هيف ىلإ راشأو «ةباتكلاب هلك يبنلا هرمأف ؛حيحصلا مكحلا هنم حضوتسي
 الو .«؟”«ًاقح الإ ينم جرخي ام هديب يسفن يذلاوف بتكا» :ًالئاق فيرشلا

 وبأ ناكو .ةيلوقلا هثيداحأ ةباتك ىلإ ةراشإ هيف ىلإ ِةِكَي يبنلا ةراشإ نأ بير
 يف ببسلا عجريو ظفحلاب ورمع نب هللا دبعل دهشي هنع هللا يضر ةريره

 بتك عمج نم ورمع نب هللا دبع نكمت ةقيرطلا هذهبو .””هتباتك ىلإ كلذ
 .يوبنلا ثيدحلا نم ةريثك

 )١( ردصملا سفن )٠١/601(.
 )807/٠١(. ردصملا سفن (؟)
 )444/١١(. ردصملا سفن (6)
 )١17/5(. دنسملا :دمحأ :رظنا (4)

 عم 144/1) ١١ :ح «ملعلا ةباتك 54 :باب .ملعلا :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (5)
 .(حتفلا
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 يبأل اوبتكا» :لاقف «كلذ هلأس لجرل َبَتْكُي نأ ٍةك يبنلا نذأ دقو
 ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ هيف ًاباتك مزح نب ورمعل لك يبنلا بتك»و .2"'”«ةاش
 ."”(كلذ ريغو تايدلاو حارجلا باتكو ةقدصلاو ةمينغلاو

 ىلع ذخأنو ءهب مهلمعو كلذب مهنع هللا يضر ةباحصلا ملع :ًايناث

 للي يبنلا ثيداحأ نوبتكي اوناك نيذلا ةباحصلا يثدحم رابكل ةلثمأ كلذ

 : «ةيلوقلا»

 ىلع دمتعي رمألا لوأ هنع هللا ىضر ةريره وبأ ناك :لوألا لاثملا

 هظفحي يذلا هثيدح بتكو داع ام ناعرس هنأ الإ ؛"”ةباتكلا ضفريو هظفح
 دقو .'هتايورم نم ةياور يف هكش دنع بوتكملا اذه ىلع دمتعي حبصأو

 ظفحأ هنأب رقأو ورمع نب هللا دبع ظفح ىلع هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىنثأ

 هنع بتك دقف هتذمالت ةريره ىبأ نع بتكو .ةركبملا هللا دبع ةباتك ببسب هنم
 حلاص وبأ ًاضيأ اهبتكو ,0هىدلمإب ةروهشملا هتفيحص هبنم نب مامه

 امم ثيدح فلأ بتك دقف "”شمعألا حلاص يبأ نع اهبتكو :«''ناّمسلا
 (١23)نورخآو (ة”جرعألا ةريره يبأ نع ًاضيأ بتكو ,20ةريره يبأ نع هاور

 .(حتفلا عم ١١5 )51548/١ :ح ملعلا ةباتك باب :ملعلا :ك :حيحصلا :يراخبلا )١(

 حيحصلا عماجلا :رظنا ؟يذمرتلا هيلإ راشأو (”40 )94/١”7  كردتسملا :مكاحلا :رظنا (؟)

 .(7/6) 55٠١ :ح «قرولاو بهذلا ةاكز يف ءاج ام باب :ةاكزلا باتك :(ننسلا)

 ةيناثلا «يمالسإلا بتكملا .ط «ينابلألا :ت (7”*” :ص) ملعلا :ةمثيخ وبأ :رظنا (6

 .ما 9487 ها 1038

 .(590/1) يرابلا حتف : رجح نبا :رظناو 2074 : ص) ملعلا نايب عماج :ربلا دبع نبا :رظنا (5)

 اهدرفأو «فراعملا راد .ط 2١5 :ج ةمدقم :رظنا (دنسملا نمض) ركاش دمحأ اهرشن (5)

 .ه505١ ىلوألا «يجناخلا ةبتكم .ط :يزوف تعفر

 .05/0) ريسلا .ةجح ظفاح «ةيريوج نينمؤملا مأ ىلوم هللا دبع نب ناوكذ :وه (5)

 .(557/5) ريسلا .مامإ ظفاح «نيثدحملاو نيئرقملا خيش «نارهم نب ناميلس :وه (0)

 :يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد :يمظعألا نع) (١6:ص) دعجلا نب يلع دنسم :رظنا (6)
 .ه5١*١ ةئلاثلا «ضايرلا «ةيدوعسلا ةعابطلا ةكرش 1١.

 .(19/0) ريسلا :رظنا .ئرقملا ةجحلا ظفاحلا مامإلا :زمره نب نمحرلا دبع :وه (9)

 )٠١( يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد : يمظعألا :ليصفتلل رظنا )١/48(.
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 ثيداحأ بتكي ناك هنع هللا يضر سابع نب هللا دبع :يناثلا لاثملا

 ىلع هبالط ثحي ناكو «'''ةباتكلل ًانايحأ هيلاوم مدختسيو هلك هللا لوسر
 ام عم كلذ ضراعتي لهف «ةباتكلا نع ىهني ناك هنأ درو دقو ,'"”هلعلا ةباتك

 نإ) :لاق 9 رمواط نعف «هئارآ ةباتك وه هلع هيهن درو يذلا نإف أدبأ ؟هتررق

 ءاج يذلا لجرلل لوقيف رمألا نع هلأسي سابع نبا ىلإ بتكي لجرلا ناك
 الإ فحصلا ىف بتكن ال انإف ءاذكو اذك رمألا نأب كبحاص ربخأ» :باتكلاب

 هبالط رمأ هنإف الإو هيأر نود ثيداحألا بتكي ناك ًآذإف .2*”«نآرقلاو لئاسرلا
 نع ةباتكلاب رمألا اذه يورو '”"«ةباتكلاب ملعلا اوديق» :لاقف ةباتكلاب

 ىف 5 (م) .؟ 0725 060 05
 . ورمع نب هللا دبعو *”سنأو "”مع ىلع ًافوقومو 'اعوفرم هلي يبنلا

 ةباتكلا ديجي سنأ ناكو هنع هللا ىضر كلام نب سنأ :ثلاثلا لاثملا

 ."””يعاس نيرحبلا ىلإ ركب وبأ هثعب دقو

 نم قبي ملو «لوألا نرقلا ةياهن براق ىتح ةليوط ةدم شاع هنأ امبو

 يتئام ىلإ هنع ةاورلا لصو ىتح هذيمالت ريك دقف ءًادج ليئض ددع الإ ةباحصلا

 ,2©""«ةباتكلاب ملعلا اوديق» :لوقيو «ةباتكلاب رمأي ناك هنأ قبس دقو «"'''"سفن

 :رجح نباو .ىلوألا «ةيملعلا بتكلا راد .ط (؟87/5) تاقبطلا :دعس نبا :رظنا ()

 .(ةروصم) .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط (77/5) ةباصإلا

 .("4 :ص) ملعلا :ةمثيخ وبأو 2077: ص) عماجلا :ربلا دبع نبا :رظنا (9)

 )38/0  ريسلا .ةباحصلا رابك نم ًاددع عمس «نميلا ملاع «ةودق هيقف «ناسيك نبا :وه ()
4 

 ١١(. :ص) ملعلا :ةمثيخ وبأ :رظنا (4)

 ا :ص) عماجلا :ربلا دبع نبا )2(

 .(5075 :ح) ةحيحصلا :ينابلألا :رظناو 2077: ص) عماجلا :ربلا دبع نبا (5)

 .(١87:ص) عماجلا :ربلا دبع نبا (؟9)

 .(59:ص) ملعلا :ةمثيخ وبأ (4)

 ةةلذو :ص) عماجلا :ربلا دبع نبا 4ك

 )٠١( ؟554/) ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا - 179(.

 .توريب .ةلاسرلا ةسسؤم .ط )75١7/5(«2 ريسلا. :يبهذلا )١١(

 .هجيرخت قبس )١(

 لا



 ثيداحأ هذه» :لاقو مهل اهجرخأ هيلع سانلا رّثك اذإف «ةريثك بتك هيدل تناكو

 مهو هبالط ىلع يلمي ناكو .20(هنع اهتبتكو هِي هللا لوسر نم اهتعمس

 هبجعأ هنأ هنع ملسم ىورو .“ 2 "”طساو يف هبالط نم ددع هنع بتكو 0 !)نوبتكي

 .(20هبتكف هبتكا» : هنبال لاقف هعمس ثيدح

 مه سنأو سابع نباو ةريره وبأو ورمع نب هللا دبع ةعبرألا ءالؤهو
 اذه «مهبالط مهنع بتكيو مهثيداحأ نوبتكي «نورثكملا يوبنلا ثيدحلا ةاور

 .©”ةلثمأ ركذ الإ لمتحي ال ماقملا نألو «يوبنلا ثيدحلا

 :ىنعملاب ةياورلا :ًايناث

 اهنأ «ةيلوقلا ةنسلا» نم هفقوم ديشر خيشلا اهيلع ىنب يتلا ةيناثلا ةجحلا
 يف فالتخالاو بارطضالا ببس يه ىنعملاب ةياورلا هذه نأو ىنعملاب تيور

 مدعو اهطقاست  ديشر خيشلا دنع - بجوأ ام وهو «ةدراولا ثيداحألا
 وه امك ىنغملاب يور دق ثيداحألا رثكأ نأ يف كش ال» :لاقف ٠ .اهب دادتعالا

 ظافلأ يف حاحصلا ةاور فالتخا هيلع لديو ءاملعلا هيلع قفتاو «مولعم

 نم ثيداحألا ضعب ىلع لخد امو ءاهنم رصتخملا ىتح دحاولا ثيدحلا

 ناك اذه ىلعف «ةاورلا مالك نم عوفرملا ظفللا يف جردي ام يهو تاجردملا

 ضعب رسف امبرو ...أطخلا همهف يف عقو امبرو ءهمهف ام دحأ لك يوري
 0(. . .اهديزي ظافلأب همهف ام

 .شعلا فسوي :ت (95 40 :ص) ملعلا دييقت :يدادغبلا بيطخلا )١(

 .(559/8) دادغب خيرات :بيطخلا (؟)

 .اهسفن ةحفصلاو هسفن ردصملا (9*)

 .يقابلا دبع (17- )51١/1١ 04 :ح «ناميإلا :ك «ءحيحصلا :ملسم :رظنا (5)

 ثيدحلا :وهز وبأو «(١5:ص) ةنسلا نع عافد :ةبهش وبأ :عجار كلذ ليصفتلو (©)

 تاسارد : يمظعألاو «(08:ص) ةنسلا :يعابسلاو «ىلوألا .ط (5١١:ص) نوثدحملاو

 ءاهدعب امو 55١( :ص) ةئسلا ةيجح :قلاخلا دبع ىنغلا دبعو ءاهدعب امو )١/41(

 .07017 - 74/٠١ رانملا ةلجم :مالسإلا يف نيودتلا :مظعلا قيفر :ًاضيأ رظناو
 .(0/4١44و 5١١/8 و 505/9) رانملا ريسفت (5)
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 بتك يف دجوي داكي ال هنإ) :لاقف تاملكلا سفن ةير وبأ ررك دقلو

 هظفل ىلع ءاج دق ثيدح ء.ًانسح هولعج وأ ًاحيحص هومس امم اهلك ثيدحلا
 ركذ ةير وبأ دازو .200.. .للك لوسرلا هب قطن امك هبيكرت مكحمو

 بيجأ نأ انه ديرأو ء"””هريسفت يف ديشر خيشلا مالكب دهشتساو «'"'”ةلثمألا

 :لوقأف ةهبشلا هذه نع راصتخابو

 هتياور ىلع مهّمحو هثيدح رشن ىلإ هباحصأ خلك يبنلا اعد دقل :ًالوأ

 اهعمس امك اهادأف اهاعوف اهظفحف يتلاقم عمس ًاءرما هللا رضن» :لاقف هظفلب

 .(”(عماس نم ىعوأ ْْلَبُم برف

 .هنولثتميو هرمأ نومظعي اوناك مهنع يضرو هلي هباحصأ نأ بير الو

 «تلسرأ يذلا كيبنبو » :هيف لاقف ًءاعد هملع لجر ىلع ِهكَي يبنلا در دقلو

 لاقو هردص ىف ِةلِلَك ىبنلا هبرضف «تلسرأ يذلا كلوسربو» :لجرلا لاقف

 كلذ مهنع هللا يضر ةباحصلا مهف دقو :'*”*'تلسرأ يذلا كيبنبو» :هل

 : ظفللا ةياور ىلع مهدعب نمو ءالؤه صرح ىلع ةلثمأ ذخأنو .هب اولمعو

 :ةباحصلا :ًالوأ

 نم ناك  ةمألا ربح  هنع هللا ىضر سابع نبا :لوألا لاثملا
 ,'"”"ةباتكلاب ملعلا اوديق» :هبالطل لاقو «ءثيدحلا بتكي ناكو' 'نيرثكملا

 56١(. :ص) ءاوضأ )غ0(

 .(86  م27؟:ص) ءاوضأ :رظنا (90)

 :رظنا .ديشر خيشلا نع لقنلاو داهشتسالا نم ةير وبأ رثكأ دقو (87 - 85 :ص) ءاوضأ (9)
 .ط .اهدعب امو (”0:ص) ءاوضأ ةمدقمو 2258 :ص) ةنسلا نع عافد :ةبهش وبأ دمحم

 .رصمب فراعملا راد
 ةسارد يف دابعلا نسحملا دبع :ةمالعلا خيشلا ةليضف هرتاوت تبثأ دقو رتاوتم ثيدح اذه (84)

 .2...يتلاقم عمس ًاءرما هللا رّضن» ثيدح ةسارد :هل رظنا «ةيفاو
 7147 :ح ءءوضو ىلع تاب نم لضف :باب ءءوضولا :ك «ءحيحصلا :يراخبلا هاور (©)

 .ثيدحلا يوار هنع هللا يضر برزاع نب ءاربلا :وه لجرلاو .حتفلا عم 05/0

 .(187 :ص.) ثيثحلا ثعابلا :ركاش دمحأ :رظنا ()

 ١55(. :ص) هجيرخت قبس 4فز
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 دقف كلذ نيب هظافلأ ىف كشو ًاثيدح ىور اذإف ظفللا ىلع صرحي ناكو

 نم وأ ؟دفولا نم» :ِلكي هللا لوسر لاقف :هيفو سيقلا دبع دفو ثيدح ىور

 ."'”«دفولاب وأ موقلاب ًابحرم :لاقو ؟موقلا

 .'"'”ضيأ نيرثكملا نم هنع هللا ىضر يردخلا ديعس وبأ :يناثلا لاثملا
 كل كلذ» :هيف ًاثيدح يوري ةريره ابأ عمس دقف ءظفللا ىلع صرحي ناكو

 :ةريره وبأ لاق «ةريره ابأ اي هعم هلاثمأ ةرشعو :ديعس وبأ لاقف «هعم هلثمو

 ينأ دهشأ :ديعس وبأ لاق «هعم هلثمو كل كلذ» :هلوق الإ تظفح ام

 ضراعت الو ."”«هلاثمأ ةرشعو كل كلذ» :هلوق لَك هللا لوسر نم تظفح

 .”هعمس ام امهنم دحاو لك ىورو امهلاق لكي يبنلا نإف «نيتياورلا نيب
 وأ) مهبونذب رانلا مهتباصأ سان نكلو» :ةعافشلا ثيدح يف ًاضيأ هنعو

 .200.. .(مهاياطخب :لاق

 :هيفو اجورخ رانلا لهأ رخآ ثيدح ىور دقف ,'9ثيدحلا بتكي ناك امك

 :وأ «اهلاثمأ ةرشعو ايندلا لثم كل نإف ةنجلا لخداف بهذا :هل هللا لوقيف»
 :وأ) يب رخستأ :لوقيف لاق ١ :ًاضيأ هيفو «'"”«ايندلا لاثمأ ةرشع كل نإ»

 .20(كلملا تنأو (ىب كحضتأ

 نم ؛مالسإلا ثدحم  هنع هللا يضر  ةريره وبأ :عبارلا لاثملا

 يفف .امهاور نيظفل يف كش نإو ظفللا ءادأ ىلع صرحي ناك «'"”نيرثكملا

 .[2ال/1] )١097( "5 :حا «ناميإلا :ك « حيحصلا : ملسم )0(

 .(187١:ص) ثعابلا :ركاش دمحأ :رظنا (9)

 .[174 - 15/1] (185) 5994 :ح «ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم (6)
 .[115/1] (189) )١5( :ح ءناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم :رظنا (5)

 ١[. ل؟5/1] ١5" )١186( :ح «ناميإلا :ك « حيحصلا : ملسم 2(

 .(118/1-155) يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد :ىمظعألا ىفطصم :رظنا (5)
 .[17/1] (187) ١08" :ح «ناميإلا :ك «حيحصلا :ملسم (0
 .قباسلا عضوملا سفن :ملسم (8)

 .(1879 :ص) ثعابلا :ركاش دمحأ :رظنا (9)
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 وأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا» :ك يبنلا لوق ىور ناميإلا بعش ثيدح
 ةعافشلا ثيدح ىف هعمس امب هكسمت قبس دقو 220. ..ةبعش نوتسو عضب

 «نيرثكملا نم  امهنع هللا ىضر  رمع نب هللا دبع : سماخلا لاثملا

 اذإ ًاديدش ًابضغ بضغي ناكو «ثيدحلا ظفل ىلع ًاصرح سانلا دشأ ناكو
 :نيتياور هل ذخأنو «ثيدحلا ظفل ريغت

 :كي هللا لوسر لاق :لوقي '”ريمع نب ديبع رمع نبا عمس :ىلوألا

 مكليو» :رمع نبا لاقف ««نيمنغلا نيب "”ةضبارلا ةاشلا لثمك نيقفانملا لثم»
 لثمك قفانملا لثم» :ِكي هللا لوسر لاق امنإ :ِكَي هللا لوسر ىلع اوبذكت ال
 .ًابذك ىنعملاب ةياورلا رمع نبا ىمس دقف ."””«نيمنغلا نيب ؟”ةرئاعلا ةاشلا

 ىلع مالسإلا ينب» :لاقف مالسإلا ناكرأ ثيدح رمع نبا ىور :ةيناثلا

 «ناضمر مايصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو ءهللا دحوي نأ ىلع :سمخ

 مايص ءال» :لاق ؟ناضمر مايصو جحلا :ًامهفتسم لجر لاقف «جحلاو

 رمع نبا ضفر دقف .''هقلي هللا لوسر نم هتعمس اذكه ءجحلاو ناضمر
 .ظافلألا يف ريخأتلاو ميدقتلا درجم

 ,"”نيرثكملا نم  هنع هللا ىضر كلام نب سنأ :سداسلا لاثملا
 ًابذك ّيلع دّمعت نم» :ِكَي يبنلا لوقل يبنلا نع ثيدحلا كلذ عم يقتي ناكو

 )١( ه8 :ح ءناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم )0"( ]17/1[.

 هلاق - ِهكَي يبنلا دهع ىلع دلو «يكملا مصاع وبأ ؛يثيللا ةداتق نب ريمع نب ديبع وه (؟)

 تام «هتقث ىلع عمجم ؛ةكم لهأ ٌصاق ناكو «نيعباتلا رابك يف هريغ هذعو «  ملسم

 660١" :ص) بيرقتلا .رمع نبا لبق

 297 :ص) حاحصلا راتخم .سلج هبابو لبإلا كورب لثم رقبلاو منغلا ضوبر :ةضبارلا ©

 .توريب «ةيملعلا ةبتكملا .ط (186١/؟) ةياهنلا : ريثألا نبا :رظناو.(ضيبر ةدام

 .(7378/ ةياهنلا ريثألا نبا :رظنا) عبتت امهيأ يردت ال نيعيطق نيب ةددرتملا يأ:ةرئاعلا ()

 .فراعملا راد .ط .هدانسإ ححصو ءركاش دمحأ :ت )١7/8( دنسملا :دمحأ :رظنا (©)

 .[45/1] ١9 )١15( :ح .ناميإلا :ك .حيحصلا :ملسم :رظنا (6)

 .(147 :ص) ثيثحلا ثعابلا :ركاش دمحأ :رظنا 0
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 ىور دقف «اطظفللا ىلع صرح ىور اذإ ناكو ,ك7«رانلا نم هدذعقم أوبتيلف

 بحي ام (هراجل :لاق وأ) هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال) ثيدح

 امك ظفللا ءادأ ىلع هصرح نم كلذ نّيبف ظفللا يف سنأ ددرت دقف ,(«هسفنل
2000 

 ةعمس .٠

 :لاقف رئابكلا ثيدح ىور - هنع هللا يضر  ةركب وبأ :عباسلا لاثملا

 كارشإلا (ًاثالث) ؟رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ ١ :لاقف لك هللا لوسر دنع انك»
 كلذو .'"0(...(روزلا لوقو :وأ) روزلا ةداهشو «نيدلاولا قوقعو ؛«هللاب
 «؛اددرت الب سنأ هاور دقو ءعمس ام ءادأ ىلع صرحلا نم ًاضيأ

 ةثالث

 وبأ هنع ىور دقف ؛؟دعس نب لهس نع (*”هزاح وبأ : لوألا لاثملا

 ءًافلأ نوعبس ىتمأ نم ةنجلا نلخديل» :لاق ِدلَك هللا لوسر نأ ًاعوفرم مزاح
 ,06“2لاق امهيأ مزاح وبأ يردي اللد : ملسم لاق («.. .فلأ ةئامعبس وأ

 ينربخأ :«“ ”جيرج نبا لاق دقف ؛رباج نع ' "”ريبزلا وبأ :يناثلا لاثملا
 ؟ٌلهُملا نع لأسُي امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ

 )١( ؟ :ح «ةمدقملا :حيحصلا :ملسم :رظنا )5( ]1١/١[.

 .[18 - 519/1] (40) !ل؟ والا :ح .ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم :رظنا (0)

 .[41/1] (مال) *١4 :ح «ناميإلا :ك . حيحصلا : ملسم 26

 .[57/1] 60( 00 :ح .ناميإلا باتك :ك . حيحصلا :ملسم قفز

 .(45/5) ريسلا .ةودق مامإ «ةمامأ يبأو دعس نب لهس نع ىور «رانيد نب ةملس :وه (©)

 .[154 - 198/1] (519) الا" :ح .ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم (5)

 «رباج نع ىور ءمازح نب ميكح ىلوم .ءظفاح مامإ «سردت نب ملسم نب دمحم :وه (0)

 .(785/0) ريسلا .مهريغو «ورمع نباو ءرمع نباو «سابع نباو

 .«فيناصتلا بحاص .مرحلا خيش ظفاحلا ةمالعلا مامإلا .زيزعلا دبع نب كلملا دبع :وه (6)

 نبا ىلوم عفانو «ةنع رثكأف حابر يبأ نب ءاطع نع ثدح .ةكمب ملعلا نود نم لوأو

 .(50/5) ريسلا .رمع

 لاخلا



 طاتحا دقف .2”'2.. . .كلك يبنلا (ينعي هارأ :لاقف .«ىهتنا مث) تعمس :لاقف

 .عامسلل ريبزلا وبأ

 نأ ةشئاع نع» :دوسألا لاق دقف ءةشئاع نع '"”دوسألا :ثلاثلا لاثملا

 «عجطضا مث مهب ملأف هلهأ ىلإ لخدف ليللا نم ماق اذإ ناك ٍةكك هللا لوسر

 ءهسفن ىلع ضافأ مث .ماق :لقت ملو «بثو نذؤملا ءاج اذإف .مان :لقت ملو

 ."”«لستغا :لقت ملو

 ملعلا اذه ناك» :لوقيف ليجلا اذهل ةماع ةداهش '*”شمعألا دهشيو

 وأ ًافلأ وأ اواو هيف ديري نأ نم مهيلإ بحأ ءامسلا نم رخي نأل ماوقأ دنع

 .2 (الاد 260

 زرتحي هللا همحر سنأ نب كلام دجن نيفلؤملا رصع ىلإ انلصو اذإف

 انثدح :لوقي دمحأ كلذكو ,'"'امهوحنو ىتلاو يذلاك رخآب ظفل ليدبت نم

 :دابع لاق ءماشه انربخأ :الاق ”يبلهملا دابع نب دابعو ””نوراه نب ديزي

 :ًاعوفرم يلع نب نيسحلا اهيبأ نع نيسحلا تنب ةمطاف نع هيبأ نع دايز نبا
 مدق نإو» :دابع لاق ءاهدهع لاط نإو ةبيصمب باصي ملسم نم ام»

 يف امهدحأ نيتظحالم يف هيخيش فالتخا ىلإ دمحأ راشأ دقف .60”"'2اهدهع

 .امهظفل ركذو نتملا يف ىرخألاو دانسإلا

 )١( :ح .جحلا :ك ءحيحصلا :ملسم 5 “18 640 .

 لبج نب ذاعم نع ىور «ةودق مامإ «مرضخم يعبات .يعخنلا سيق نب ديزي نبا :وه (0)

 .(60/5) ريسلا .مهريغو ةفيذحو ةشئاعو دوعسم نباو لالبو

 توريب (دنهلا .ط نع ةروصم) ةيملعلا بتكلا راد .ط.(75١ :ص) ةيافكلا :بيطخلا ()

 هاك

 .(57١:ص) هتمجرت تقبس (5)

 ١178(. :ص) ةيافكلا :بيطخلا (©)

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (5)
 .(08/9) ريسلا .ملعلا يف ًاسأر ناك ءمالسإلا خيش .ةودق مامإ «يداز نبا :وه (0)

 .(7595/8) ريسلا .ةعامجو ةورع نب ماشه نع ثدح «ةقث ظفاح مامإ «بيبح نبا :وه (8)

 .(يمالسإلا بتكملا ةروصم) ةينميملا .ط )7١1/١( دئسملا :دمحأ (9)
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 ح .ةيواعم وبأ انربخأ «ىيحي نب ىيحي انثدح :لوقي هّللأ همحر ملسمو

 نبا انثدحو ح ا”عيكوو ("”ةيواعم وبأ انثدح ١2”ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدحو
 هع 605م ب ثا هةيعألا .عاأ 060 أ ند 042

 نع ؛ ةرم نب هللا لدبع نع 2سشمعالا نع اعيمج يب لح 2( ا  ريمن

 برض نم اّنم سيل» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق «هللا دبع نع'"”قورسم
 اذه :ملسم لاق مث «ةيلهاجلا ىوعدب اعد وأ .بويجلا قش وأ دودخلا

 ,*!(فلأ ريغب «اعدو قشو» :الاقف ركب وبأو ريمن نبا امأو ءىيحي ثيدح
 يف ملسم عنص اذكهو «ةياورلا يف فلألا نم زرتحي ًاضيأ ًاملسم ىرت تنأف

 .ديناسألاو نوتملا ىفو ظافلألا ىف ةاورلا فالتخا نيبي ءهباتك لك

 : نيخيش نع ًاثيدح ىور دقو» :لوقي ءهللا همحر (ة0دواد وبأ اذهو

 ظفلو ءمهظافلأ فالتخا نيبيف .''''ىنثملا نب دمحمو .2''”قوزرم نب ورمع

 : ظفلبو .اولوقي نأ :ىنثملا نبا لاق :لاقف «سانلا لوقي نأ الولو» : ثيدحلا
 , 2350 :ورمع لقي ملو» :لاقف «ًاريخ هللا كارأ دقل»

 بيرقت :رجح نبا) فنصم ظفاح ةقث  لصألا ىطساو  ىفوكلا دمحم نب هللا دبع وه )١(
 .ه515١ ىلوألا «ةمصاعلا راد .ط (040 :ص «بيذهتلا

 شمعألا ثيدحل سانلا ظفحأ ةقث «يفوكلا ريرضلا  نيتمجعمب  مزاخ نب دمحم وه (؟)
 85٠(. :ص «(بيرقت)

 1٠١17(. «بيرقت) ةعساتلا رابك نم دباع ظفاح ةقث يفوكلا نايفس وبأ حارجلا نبا وه ()

 .(855 بيرقت) ةرشاعلا نم لضاف ظفاح ةقث :ريمن نب هللا دبع نب دمحم وه (15)

 بيرقت) ةعساتلا رابك نم ةنسلا لهأ نم ظفاح ةقث ماشه وبأ يفوكلا ريمن نب هللا دبع وه ()

 .(ه ه3

 .(084 851414 :بيرقت) ةعامجلا هل ىور «ةثلاثلا نم ةقث ىفوكلا ىنادمهلا وه (5)

 .(08-95 :بيرقت) ةيناثلا نم ءمرضخم دباع هيقف ةقث ءكلام نب عدجألا نبا وه (0)
 :ح ناميإلا :ك :ًاضيأ رظناو [494/1] 1١0155( :ح ءناميإلا :ك ءحيحصلا :رظنا (4)

 ١ ( ]1١9/1[. 114ه

 .(50 5 :تيرقت) ءاملعلا رابك نم ثعشألا نب ناميلس :نئسلا بحاص «يناتسجسلا وه (9)

 )9١( :بيرقت) ةعساتلا راغص نم لضاف ةقث يرصبلا نامثع وبأ «يلهابلا وه 0745.

 )١١( :بيرقت) ةرشاعلا نم تبث ةقث ىسوم وبأ ءيرنعلا وه 897(.

 راد .ط.(505 :ح «ناذألا فيك :باب «ناذألا :باوبأ «ةالصلا :ك «نئسلا :دواد وبأ )١١(
 .ساعدلا :ت ةيروس .«ثيدحلا
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 اذإ هيلع لدي امب كلذ نرقي ناك  مهنم ىنعملاب يوري ناك نم نأ :ًايناث
 .ءادألا ىف ًاطايتحا ؛«0"©2اذ نم ًابيرق اذ نم ًاوحن :لوقي نأك  ظفللا ىف ًاكاش ناك

 ةياورلا يف يوبنلا ثيدحلا ةياور دنع نيعباتلاو ةباحصلا نم ناك ام اذهف

 هتياور يف مهطايتحا ديفي لوقب كلذ نوعبتيو .هظفلب دبعتملا ريغ يفو ىنعملاب
 ةمأل هدجت ال امب ءددرتلا وأ وهسلا عضوم ىلع ثيدحلا قايس ءانثأ نوهبنيو

 بتك نم يأ يف رظن ىندأب كلذ حضتيو ءروصعلا نم رصع يأ يف ممألا نف
 ةياورلاو ةباتكلا ىف  نوقرشتسملا هبتك ام لك نإف كلذ ىلع ءانبو .ةياورلا

 .("”هل ةميق ال حبصي  نيملسملا نم مهعبت نم اذكو - ىنعملاب

 عجري ال دحاو ىنعم ىلع دراوتت يتلا ثيدحلا ظافلأ فالتخا نأ :ًاثلاث
 ةنمزألا ددعتب ةددعتملا ِكَي هسلاجمل ناك لب ءاهدحو ىنعملاب ةياورلا ىلإ

 «نيبضاغتملاو نيمصاختملاو نيتفتسملاو نيعماسلاو «؛ثداوحلاو ةنكمألاو

 يف فلتخت - ِهِكَو - هظافلأ تناكف ءريبك كلذ يف رثأ «نيثوعبملاو نيدفاولاو

 ءًاصقنو ةدايزو ءًاريخأتو ًاميدقتو ءًءافخو ًاحوضوو «ًابانطإو ًازاجيإ «كلذ

 ."””ءاقملا هيلإ وعديو لاحلا هيضتقي ام بسحب

 اهبرض يتلا ةلثمألا يف رظننو رمألا ةقيقح نيبتن نأ اندرأ اذإو :ًاعبار

 فالتخالا ىلع ةلدألا ىه ةلثمألا هذه نإ ءبجعلا دجنسف ءًالدج انل ءالؤه

 ىلع دمتعأسو «ةنسلا ضفر ىلإ مهب ادح يذلاو «ىنعملاب ةياورلا نع جتانلا
 .(©كلذل ةريثك ةلثمأ ركذ هنإف ةير يبأ

 )١( :ص) ةيافكلا :بيطخلاو ءركاش دمحأ :ت (؟56/0) دنسملا :دمحأ :رظنا ©5١8١5(.

 ىفطصم بتك ام وحن ىلع اهيف بتك نم دجأ مل ينأل ةلاسملا هذه يف تلطأ دقلو (؟)
 ةلاسملا هذه قحتستو «يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد» يف «نيودتلا و ةباتكلا» نع يمظعألا

 .فيرشلا ثيدحلا ةيلك يف يناوخإ اذهل بدتني نأ وجرأف اذهك ًاثحب «ىنعملاب ةياورلا»
 .ها1ا/8 «ىلوألا ءرصم ةعبطم .ط :227١7 ص) نوثدحملاو ثيدحلا :وهز وبأ :رظنا (9)

 ردصملا سفن :هل رظنا ءديشر خيشلا ىوعد ىلع درلل الصف وهز وبأ صصخ دقو
 ١150(. :ص) ةنسلا نع عافد :هل رظنا «ةبهش وبأ اذكو (547- 37١ :ص)

 .(45 47 :ص نم) ءاوضأ :رظنا (5)
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 نع لَك يبنلا لأسي لجر ءاج :ملسم هاور ثيدح وهو :لوألا لاثملا
 حلفأ» :ِكك يبنلا لوق ركذي ثيدحلا رخآ يفو دلك يبنلا هباجأف «مالسإلا
 ةنجلا لخد» :ةثلاث يفو ««قدص نإ هيبأو حلفأ» :ةياور يفو .«قدص نإ
 حلفأ» :ايندلا هيلع اوماقأ يذلا فالتخالا مجح وه اذه .''"قدص نإ هيبأو

 .«قدص نإ هيبأو ةنجلا لخد»و «قدص نإ هيبأو حلفأ» «قدص نإ

 :هلوقب لجر مدقتو :ِدكَك يبنلل اهسفن ةبهاولا ثيدح :2"”يناثلا لاثملا
 لاقف .نآرقلا ضعب ريغ رهملا نم هعم نكي ملو اهينحكنأ :هللا لوسر اي

 كعم امب اهكتجوز» :ةياور يفو ««نآرقلا نم كعم امب اهكتحكنأ» : لك هل

 دق» :ةعبار يفو ««كعم ام ىلع اهكتجوز» :ةياور يفو ؛«نآرقلا نم
 امب ءاهكتحكنأ ءاهكتكلم ءاهكتجوز :فالتخالا اذه .””(كعم امب اهكتكلم
 !؟..كعم ام ىلع كعم

 اذه ىلإ ةياورلا تدأف ىنعملاب تيور ةنسلا نأ ىلع ءالؤه فسأت دقل

 مل اهنأ امك .هظفلب نآرقلا يور امك ظفللاب ّورت ملو «عينشلا فالتخالا

 ام لثم هيف عقو ًاضيأ نآرقلا نكلو «'”هنولوقي ام اذه ءبتك امك بتكت
 تاءارقلا فالتخا يف نولوقي اذامو ””؟نآرقلا عمج ىتمف «ةنسلا ىلع هومقن
 :ةءارق يف مهلوق ام ."'”ريثكب رشع نم رثكأ تاءارقلا نإ لب «ةيورملا رشعلا

 )١( :ح «ناميإلا :ك :حيحصلا :ملسم :رظنا ) 8و9و٠١ ١.2 ١5())/50 15(.

 .(١4:ص) ءاوضأ :ةير وبأ :رظنا (9)

 :ح «بطاخلا وه ىيلولا ناك اذإ :باب «حاكنلا :ك «حيحصلا :يراخبلا :رظنا فيفز

 :ملسمو 205076 :ح «بلق رهظ نع ةءارقلا :باب :نآرقلا لئاضف :كو 7
 :باب : حاكنلا :ك :نئسلا :هجام نباو )٠١١51/5( ا/ال :ح «حاكنلا :ك : حيحصلا

 .(508/1) 1889 :ح ءءاسنلا قادص
 .(0175و١7 :ص) ءاوضأ :ةير وبأو )9/57/٠١( رانملا ةلجم :اضر ديشر :رظنا (54)

 يف ناك ىنعملا اذهب عمج لوأو ءدحاو فحصم يف لكي يبنلا نمز يف نآرقلا عمجي مل )2(
 :دواد يبأ نبا :رظنا ءمهنع هللا يضر نامثع دهع يف ربكألا عمجلا مث «قيدصلا دهع

 فحصملا :ديعسلا بيبل .دو ءاهدعب امو (20 : ص).رصم «؛ةبطرق ةسسؤم .ط فحاصملا

 .رصمب «فراعملا راد .ط ءاهدعب امو (””: ص) لترملا

 رصمب ةرهاقلا ةبتكم .ط ءاهدعب امو )88/١( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :يرزجلا نبا :رظنا (5)
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 ةءارقو «'"”6اهسنن# نم الدب «اهأسنن#و 2""”#اونيبتف# نم الدب «اوتبثتفإل
 ,'«ريثك مثإ#و «ريبك مثإ# و ."”«مهولتاقت ال و «مهولتقت ال»
 نم ةءارقلا عم «اوعراسو# و .“*”4هللا عافد الولو# «هللا عفد الولو»
 له# ةءارقو ."”اهنودب ةءارقلاو فلألاب «متسمال# ةءارقو «'"”واولا نود

 انأ 8و «كترتخا انأ# و .«*”#كّبر عيطتست لهو «4كبر عيطتسي
 كلذ لدي له «ةءارقلا يف فالخلا هجوأ نم كلذ ريغ ىلإ :'**”#كانرتخا
 هولاق ام لثم نآرقلا يف نولوقي لهو «فالتخالا ىلعو ىنعملاب ةياورلا ىلع

 .؟ةنسلا ىف

 :باتكلا لهأ نع ةياورلا

 «ةيلوقلا» ةنسلا نم هفقوم يف ديشر خيشلا اهيلع أكتا يتلا ةثلاثلا ةجحلا
 يفو «باتكلا لهأ ةملسم نع  مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا ةياور يه

 يرادلا ميمتك ةباحصلا نم ًاءدب باتكلا لهأ ةملسم يف نعط ليبسلا اذه

 ءابب نوقابلاو «ةيقوف ةانثم اهدعب ةدحوم ءاب اهدعب ةثلثملا ءاثلاب «يئاسكلاو ةزمح أرق )١(

 ملاع .ط 2018/١( فاحتإلا :انبلا) :رظنا .نونف ةيتحت ةانثم اهدعب ةدحوم

 .ه51١/ ىلوألا «ةيرهزألا تايلكلاو.بتكلا

 مضب :نوقابلا أرقو «ةنكاس ةزمه اهدعب نيسلاو نونلا حتفب :ورمع وبأو ريثك نبا أرق (؟)
 4١١/١(. :فاحتإلا :انبلا) زمه الب نيسلا رسكو نونلا

 7/١*5(. :انبلا» فلألاب :نوقابلاو ,فلأ ريغب فلخو يئاسكلاو ةزمح أرق (6)

 - ١//553(. :انبلا) ةدحوملا ءابلاب :نوقابلاو «ةثلثملا ءاثلاب :يئاسكلاو ةزمح أرق (5)

 نوكسو لادلا حتفب :نوقابلاو ءءافلا دعب فلأو لادلا رسكب بوقعيو رفعج وبأو عفان أرق (©)

 557/١(. قباسلا عجرملا :انبلا) ءافلا

 .(584/1انبلا) واولاب نوقابلاو «واو ريغب رفعج وبأو رماع نباو عفان ارق ()

 .(١011/1/1انبلا) اهتابثإب :نوقابلاو ءفلأ نودب فلخو يئاسكلاو ةزمح أرق (0

 «بيغلا ءايب :نوقابلاو «ميظعتلا ىلع .4كبر# بصنو باطخلا ءاتب يئاسكلا أرق (6)

 055/١(. فاحتإلا :انبلا) .ةيلعافلا ىلع «كبر# : عفرو

 هدعبو ةحوتفم نونب «كترتخا# أرقو 4انأ» يف نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب ةزمح أرق (9)

 ةمومضم ءاتلاب 4كترتخاطو ©انأ» يف نونلا فيفختب :نوقابلاو «ملكتملا ريمض فلأ

 .(7؟50/؟ :انبلا> دحاولا ظفل ىلع فلأ ريغ نم
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 0 3 1 ١
 3 ”هبنم نب بهوو 3 ”رابحألا بعكك «نيعباتلاب ارورمو كا0هنع هللا ىضر

 حصأ نم تناك ولو «ضرألا لهأ مهلّدع ولو «ةاورلا نم ءالؤه نود نمو

 .ديناسألا

 هنإ ءديشر خيشلا مالك نم كلذ يف ًاصوصن لقنأ نأ الوأ نسحيو

 لك امو ءملسم لك نع دووري اوناك نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نإ» :لوقي

 لكك يبنلا نم هوعمس ام نيب ءادألا يف نوقرفي اوناك امو «ءقداص نمؤم ملسم

 نع لثمو «ينربخأو ينثدحو تعمس لثمب هنع مهغلب امو «هريغ نم وأ

 دعب نم نوثدحملا لعف امك ِلَي هللا لوسر لاق :وأ .لاق هنأ هلك ىبنلا

 ناك مهنع هللا ىضر ةباحصلا نأ تبث دقو .'”ثيدحلا حلطصم عضو دنع

 ةدعاقلاو .هلاثمأو رابحألا بعك ىتح نيعباتلا نعو ضعب نع مهضعب يوري

 مهنم وار مسا لهج لخي الف لودع ةباحصلا عيمج نأ :ةنسلا لهأ دنع

 هنع ثدح ؛ملسأف عست ةنس دفو «يرادلا ينيطسلفلا ةجراخ نب سوأ نب ميمتوه )١(
 .هللا باتكل ًءالت ًادباع ناكو «؛ثيداحأ ةدع هلو ؛لاجدلا رمأ يف ةساسجلا ةصقب لَك يبنلا

 ةداتق لاقو .ِلك يبنلا دهع ىلع نآرقلا عمج ؛نورخآو كلام نب سنأو سابع نبا هنع ثّدح
 نبا رظنا .يرادلا ميمتو مالس نباو ناملس لاق #باتكلا ملع هدنع نمو# :ىلاعت هلوق يف

 ديشر ةير وبأ دلق دقو ءاهدعب امو (557/؟) ريسلا :ىبهذلاو )١//١7/1(« ريسفتلا :ريرج

 .كانه همالك صن لقنو (187 - 18١ :ص) ءاوضأ :رظنا .هيف نعطلا ىف اضر
 ملسأف ًايدوهي ناك ءمرضخم ةقث «ربحلا ةمالعلا «يناميلا يرّيْمِحلا عتام نب بعك :وه (؟)

 ناكف ةباحصلا سلاجف .رمع دهع يف نميلا نم ةنيدملا مدق لَو يبنلا ةافو دعب

 نيتم «مالسإلا نسح ناكو «ةباحصلا نع ننسلا ذخأيو ةيليئارسإلا بتكلا نع مهثدحي
 ةياور ليبق نم وهو سابع نباو ةيواعمو ةريره وبأ هنع ثّدح .ءاملعلا ءالبن نم «ةنايدلا

 نامثع ةفالخ رخاوأ يف ًايزاغ صمحب يفوت .زيزع ردان وهو «يعباتلا نع يباحصلا

 :ص) بيذهتلا بيرقت :رجح نباو «(594 )589/9  ريسلا :رظنا .هنع هللا يضر

41 
 «يناعنصلا يناميلا ء.يصصقلا يرابخألا ةمالعلا مامإلا «لماك نب هبنم نب بهو :وه (9)

 يبأو ةريره يبأو سابع نبا نع ذخأو نامثع نمز يف دلو «ناليغو لقعمو مامه وخأ
 لهأ فئاحص نمو تايليئارسإلا يف ريزغ ملع هل .مهريغو ريشب نب نامعنلاو ديعس

 :رجح نباو 005(2 )6555/5  ريسلا :رظنا .ةقث وهو ةليلق دنسملل هتياورو .باتكلا

 ٠66((. :ص) بيرقتلا

 .هتياردو هتياور ثيدحلا ملعب ديشر خيشلا ملع رادقم ىلع لدي طلخلاو مالكلا اذه (4)

 هم ١



 دهع يف ناك دقف «ةدرطم تسيلو ةيبلغأ ةدعاق ىهو ءدنسلا ةحصب

 بعك لثم نع ةياورلا يف ةيلبلا نكلو :«©0..نوقفانم ل هللا لوسر
 رابخألا هذه ةاور نم» :ةعاسلا طارشأ ىلع مالكلا يف لاقو ."”. . .رابحألا
 .روهمجلا هقثو دقو ."”مامه هوخأو «ءمهضعب هحرج دقو هبنم نب بهو
 وه يذلا ةريره يبأ ثيدحو «رابحألا بعكك ؛تايليئارسإلا ةاور نم امهو
 نع  بوسنم ريغ  ''”قاحسإ نع ؛2*ريسفتلا يف يراخبلا ءاور «©اهاوقأ

 هذه يف هتمامإ ىلع قازرلا دبعو  هبنم نب مامه نع رمعم نع قازرلا دبع
 قيرط نم ملسم هاورو ؛"”بذكلاب ىتح مهتمئثأ ضعب هحرج دق ةعانصلا
 «ةريره يبأ نع «""”هيبأ نع ةقرحلا ىلوم «”يندملا نمحرلا دبع نب ءالعلا
 نبا لاقو «.نيعم نب ىيحي هفعض .ملسم لاجر نم هوحرج نمم ءالعلاو
 نم ركنأ ثيدحلا حلاص وه يزارلا متاح وبأ لاقو «يوقلاب سيل :يدع
 دحاو ثيدح يف ديشر خيشلا مهفعض ةاورلا ءالؤه لكو ع3  :ءايشأ هثيدح

 .هطقسيل ةعاسلا طارشأ ثيداحأ نم

 ءالؤه ىلع هسفنب مكحيل خيراتلا بتك ىلع ئراقلا ةلاحإب يفتكأسو

 .هنع لقنو «ةير وبأ هدلق دقو ءديشر خيشلا ملع ىدم ىلع لدي ًاضيأ بيجع مهو اذهو )١(
 اذه نع الماك الصف هيف دّقع دقف (*04 7505 :ص) ءاوضأ :رظنا ءهمالك صن
 دقنلا جهنم :يمظعألا :رظناو .ريسفتلا يف ديشر خيشلا مالك نم هلك ؛عوضوملا

 1 .(١٠١1:ص)

 .(8-0 )007/9  رانملا ريسفت (؟)
 قبس دقو «ةريره ىبأ نع ةريهشلا ةفيحصلا بحاص «نقتم ثدحم «هينم نب بهو وخأ 26

 .(7١1؟4 :ص) بيرقتلاو "39 - )7١1/0 ريسلا :رظنا .ةقث  اهنع ثيدحلا
 5١١ -5١١(. /) رانملا ريسفت :رظنا .اهبرغم نم .سمشلا عولط ثيدح ديري قفز

 .هعضوم يف هيلع مالكلا يتأيسو ؛«7 :ح «اهناميإ ًاسفن عفني الا : باب )2(

 | .يراسلا يده :رجح نبا :رظنا .روصنم نبا وأ رصن نباوه (5)
 فيئاصتلا بحاص .ظفاحلا ةقثلا نميلا ملاع «عفان نب مامه نبا وه قازرلا دبع (0)

 .(107 :ص) بيرقتلاو )577/4  28٠( ريسلا .عيشتي ناك «ريهشلا فنصملاو

 786١(. :ص) بيرقتلا : رجح نبا .مهو امير قودص يندملا بوقعي نبا وه فلز

 ( 616 : ص /بيرقت) ةثلاثلا نم ةقث ةقرحلا ىلوم «ىنهجلا بوقعي نب نمحرلا دبع وه (9)

 )٠١( رانملا ريسفت )8/ )7١١بالحاشية. 
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 «ةيساسألا ةلأسملا هذه ىلع درلا يف يفتكأو .ءديشر خيشلا مهيف نعط نيذلا

 نمو ديشر خيشلا مالك يف نأل باتكلا لهأ ةملسم نع ةباحصلا ةياور يهو

 :تايليئارسإلا ةباحصلا ةياور نم ةمكحلا

 لهأ نع ًاربخمو لَك يبنلا باحصأ ًابطاخم ىلاعت هللا لاق دقل
 مد بّتكحلا ّنِم هوبَسَحَتِل بكلب مهنيا نولي اًيِرْثَل ْمُهْنِم َّنإَول :باتكلا

 2 نولوقيو لَا دنع نم َوُه امو لأ دنع نب ره توُوُتَبَو بتكلا ترم َوُه

 مهملعو هباحصأ ِلك يبنلا بدأ دقو "04062 تومكتي ْمُهَو بكل وش

 الف باتكلا لهأ مكثدح اذإ» :مهل لاقف باتكلا لهأ نع ةياورلا يف جهنملا

 انهلإو مكيلإ لزنأو انيلإ لزنأ امب انمآ :اولوقو .مهوبذكت الو مهوقدصت
 مهمهتي نأ دحأل زوجي اذه دعبفأ ."”نوملسم هل نحنو دحاو مكهلإو

 !؟؟نيبذاكلا قيدصتبو زييمتلا مدعو ةجاذسلاو ةهالبلاب
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 ةباحصلا نإ :لوقلا عيطتسن ثيدحلاو ةقباسلا ةيآلا ءوض يفو

 ىلع ال ءامهوحنو بهوو بعك تاياكحل نوعمتسي اوناك مهنع هللا يضر
 ام ىلع ىلاعت هللا اودمحيلو .ظاعتالاو رابتعالا ليبس ىلع لب قيدصتلا ليبس

 رهظي دضلاو «ءايشألا نيبتت اهدضبو «ةمكحلاو باتكلا نم مهيلع معنأ
 فرعي مل نم مالسإلا يف 00 اذإ  مداسولا رع ضقنتو ءدضلا هنسح

 كىَرَقي اًعيِدَح نك ام ينل لوْ ع مصْصَف ىف ترك َدَقْلظ ءةيلهاجلا

 رْوَمَل ٌةَمحَيِو ىدهَو رع ٍلُكح َليِضَْتَ ديدي ني ىلا َقيِدْصص نكحتكر
 ذب ”409 نم بع آو

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس )78(.

 ) )9:ح .باتكلا لمهأ ثيدح ةياور :باب «ملعلا :ك :ننئسلا :دواد وبأ :رظنا 5544.

 2 .ةاروتلا ريسفت نم زوجي ام باب :ديحوتلا :ك : حيحصلا : يراخبلا ًاضيأ رظناو

 .(حتفلا عم ه؟0/١)

 )1١16(. 72 :فسوي ةروس 26

 هال ١



 :ءارآلا هذه نع اضر ديشر خيشلا عجر له

 - '”يعابسلا ىفطصم خيشلا هركذ ام ةلأسملا هذه ةراثإ ببس نإ

 ديشر ديسلا امأ» :هنع لاق دقف ؛ديشر خيشلا يرصاعم نم وهو - هللا همحر

 خيشلا هذاتسأ ةهجوب ًارثأتم هرمأ لوأ يف ناك هنأ رهظيف هللا همحر  اضر

 نم ةعاضبلا ليلق رمألا لوأ ىف هلثم ناكو هللا همحر  هدبع دمحم

 ترثك . . . حالصإلا ءاول ملتسا ذنم هنكلو «همولعب ةفرعملا ليلق «ثيدحلا

 رخاآ يف - هللا همحر  هنكَرْذَأ دقل ...همولعب هتربخو ثيدحلا نم هتعاضب

 نع هعافدو «ةعيرشلل همهفو هملع نم ديفتسأف هتيب ىلع ددرتأ تنكو «هتايح

 ًاذحأ سانلا دشأ نم ناك هنأب دهشأ نأ ىلع هخيرات قح نم دجأ ام ةنسلا

 ."”«ةيهقفلا بهاذملا ىف اهفلاخي امل ًاراكنإو (ةيلوقلا) ةنسلاب

 ملع يف ديشر خيشلا ةعاضب ةلق نأ :ىلوألا :لئاسم صنلا اذه يفو

 ييحمب) تفصو ...» :لاقف هسفن وه اهب حرص دق ةياردو ةياور ثيدحلا

 هجيرخت امأو ."”«ةياردلا نم ىظح ةلقو «ةياورلل ىظفح فعض ىلع (ةنسلا

 عوبطملا «نيحيحصلا حاتفم» باتك ىلع اهيف دمتعي ناك دقف ثيداحألل
 لاغتشا مدع كلذ ىلع هدعاسو كلذب ديشر خيشلا رهتشا دقو ءروهشملا

 .'*”ةيمالكلاو ةيهقفلا بهاذملا يف مهرحبتو ثيدحلاب نييرهزألا

 الإ - هوجرأ تنك نإو  ةنسلا يف هئارآ نع ديشر خيشلا عوجر امأو

 .مدقتملا يعابسلا روتكدلا لوق الإ اًليلد هيلع دجأ مل يننأ

 لظ دقف «ةيرظنلا هذه ىلع ديشر خيشلا تابث ىلع ةلدأ دجوي نكلو

 ملعتو ءصمحب دلو دهاجم يمالسإ ملاع يعابسلا ناسح وبأ ينسح نب ىفطصم :وه )١(
 قوقحلا ةيلكب ًاذاتسأ لمعو ءرهزألا نم هاروتكدلا ةداهش ىلع لصحو ءرهزألابو اهب
 .(51731/89/) مالعلا :يلكرزلا .م19551/ .ه1784 :ت .قشمدب

 ١"0. :ص) يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (6)
 .(س :ص) و (ق :ص) ةنسلا زونك حاتفم ةمدقم (0)

 .(ق :ص) ةنسلا زونك حاتفم ةمدقم :اضر ديشرو 7١(« :ص) ةئسلا :يعابسلا :رظنا (5)
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 ينإف كلذ عمو .''”رانملا نم ةريخألا تادلجملا يف ىتح ءارآلا هذه ددري

08 
 .- هللا همحر

 الف يعابسلا روتكدلا ىكح امك ةيلوقلا ننسلاب ديشر خيشلا ذخأ امأو

 قبس دقو .ةيلوقلا ننسلاب ءادتهالا زاوجب لوقي هنإف «كلت هتيرظن عم ضدرراعتي

 . كلذ نايب فىزإ 06

 :ديشر خيشلل فقوملا اذه رثأ

 يمالسإلا ملاعلا يف ديشر خيشلا اهأوبت يتلا ةيلاعلا ةناكملا تناك دقل

 نوفتلي نيملسملا لعج يذلا فلسلا بهذمل هرشنو (رانملا» هتلجم راشتناو

 سانلا نيب رشتني ةنسلا يف ديشر خيشلا يأر لعج كلذ لك .هتلجم لوح

 .هئارآو هتلجم ىلع اوعلطا نيذلا

 لوح ؛ةير وبأ دومحم» هردصأ يذلا باتكلا وه ءارآلا هذهل رثأ أوسأو

 .اهيلقانو اهتاور يفو اهيف هنعطو اهعيمج اهل هضفر هيف نلعأو «ةنسلا
 ىه هباتك ةمدقم ىف ةير وبأ اهنلعأ ىتلا دجلاو ثحبلا ىوعد نأ ةقيقحلاو

 ةير وبأ هلعف ام لكو .كانه هاعدا امم ًائيش لعفي مل ةير ابأ نإ .ةبذاك ىوعد

 دازو ءاهيف ةرئانتملا اضر ديشر خيشلا لاوقأ عمجو ءرانملا ةلجم ةءارق وه

 ةنسلا ىلع ءاوضأ» :يه ةجيتنلا تناكف .مهفلا ءوسو نظلا ءوس اهيلع

 ديشر خيشلا مالك ىعو الو مهف الب ددري «ةير وبأ ناك دقل .(«ةيدمحملا

 وأ ةرم نيرشعو ةتس هباتك يف ديشر خيشلا نع ةير وبأ لقن دقلو ءاضر

 خيشلا تافلؤم نم تاحفص غلبت ىتح لوطت لوقنلا هذه تناكو «"”ديزت
 الماك الصف دقع نأ ىلإ رمألا لصو دقل .ةلجملاو ريسفتلا اميس ال ديشر

 اهدعبامو 0504و ٠١5 واهدعب امو 58 «57/594 «5ا/5/58) رانملا ةلجم :رظنا )١(
 .(اهدعب امو 55/#هو "5١51و

 .ثحبلا اذه نم (58١:ص) رظنا (9

 راد يف تعبط يتلا ةعبارلا 2. . .ءاوضأ» ةعبط ىلع تارملا هذه دع يف تدمتعا (0

 .رصم يف فراعملا
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 ةرابع ناك لب «ةدحاو ةملك هيف بتكي مل «ةباحصلا نم نوقفانملا» ناونعب

 لقني ةرم لك يفو '''اهتاحفص ىلإ اهوزع عم اضر ديشرل تارابع لقن نع
 ثدحملاك «ءانثلاو حيدملا تارابعب همسا قبيسي اضر ديشر نع اهيف

 ."”نيثدحملا خيشو ءريبكلا ثدحملاو . . .هيقفلا

 طحم  اضر ديشر نع لقنلا ةرثك ىنعأ  ةظحالملا هذه تناك دقلو

 يتلا ةيناثلا ةظحالملا امأ» :هباوج ناكو ؛ةير ىبأ باتك اوظرق نيذلا داقتنا

 نع لقنلا نم ترثكأ دق كنأ . .هناسلب تناكف "”لضافلا روتكدلا اهظحال

 ابك نم هريغ نم اهتعمس ةظحالملا هذهو هللا همحر  اضر ديشر ديسلا

 هيف يرامأ ال قح وه  هعم نمو انروتكد هظحال امو  ءاملعلا

 نيدهتجملا هقفلا ةمثأ رابك نم رصعلا اذه يف ربتعي ديسلا اذه نأ. .يباوجو

 خيش عزانم الب هنأو ....مهملعب قثويو مهيأرب دتعي نيذلا ةنسلا لهأ دنع

 .(”0.. .انرصع يف ةنسلا لهأ يثدحم

 (؟”"اهميسقت يف :ةنسلا يف هئارآ لك يف اضر ديشر ةير وبأ دلق دقل

 هنعط هيلع دازو «" ”)ةباحصلا يفأ نعطلا يفو .'''ميسقتلا اذه تاهبش ىيفو

 يف نعطو ءامهنع هللا يضر "' ”مالس نب هللا دبعو لن ةريره يبأ يف
 يف ديشر خيشلا مالك لقن دقو ءاهيلع دازو'''”اهيف نعط يتلا ثيداحألا

 :رظنا .ةباحصلا يف ديشر يأر اذه سيل نكلو 2036094 55”  :ص نم) ءاوضأ :رظنا )١(

 1 .اهدعب امو ثحبلا اذه نم (١٠77:ص) و (00/98) ةلجملا
 5١9(. :صو ٠١١ :ص وو ١/4 :ص) ءاوضأ (0
 .«نيدلاو ملعلا ريصن» : ب ةير وبأ هفصيو هءاوضأ هل ظرق يذلا «نيسح هط» .د :ينعي (9)

 .(7 :ص ةمدقملا) ءاوضأ :رظنا

 .("6 :ص) ءاوضأ (9)

 .("8؟ :ص) ءاوضأ :رظنا (5)

 .((7694و 9١18و 549١و 86 -م١و 55و 70و 7"و 7١  ”١:ص) ءاوضأ :رظنا (5)

 .(١14و ١9/5 ١9/5 2.158 :ص) ءاوضأ :رظنا (0

 )8( :ص) ءاوضأ 5١9 55١(.

 ١6١-١60١(. :ص) هسفن ردصملا (9)

 .(11# 1741١ ر0١7595و 868١و 95 م899و 86 87 :ص) هسفن ردصملا :رظنا(١٠)
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 ةنسلا ىلع ثحبلا اذه بحسنيل كلذ لقن هنإ» :لاق مث طارشألا ثيداحأ

 .2)بسحف طارشألا ثيداحأ ال اهلك

 ًاظيرقت رانملا ةلجم يف بتكو ديشر خيشلل نيرصاعملا نم ةير وبأو
 خيشلا اهيلع قفاويل نكي مل هئاوضأ يف اهركذ يتلا ءارآلا نكلو ."”ريسفتلل

 ."”باتكلا ردص نيح ًايح ناك ول ديشر

 «ةنسلا راصنأ» لمشيل دتما لب «ةنسلا ءادعأ ىلع رثألا اذه رصتقي الو

 عقو دقف «تائيسو تانسح نم هيف ام لكب اضر ديشر خيشلا اوثرو نيذلا
 يدهملاك هيلع تلد املو ,.ةحيحصلا ثيداحألل راكنإ مهضعب نم

 نيحلا نيب ةتلف ثدحي ناك لب ءالؤه ىف ًاماع كلذ نكي ملو :«“*”رحسلاو
 رئاس نود د نيحيحصلا ىلع راصتقالا ىلإ ليم كانه ناك امك ءرخآلاو
 .©ديرخآ دنع 2*بتكلا

 :ثلاثلا بلطملا

 عامجإلا

 لك يف ةجح وهو «ءماكحألا لوصأ نم ثلاثلا لصألا وه عامجإلا

 .(5604 :ص) هسفن ردصملا )غ0(

 قباس ردصم :ةكباوشلا :رظنا :ةلدابتم لئاسر امهنيبو (1١5؟/55) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 ةيشاحلاب ١159( :ص)

 هرقل :ص) ةنسلا : يعابسلا :رظنا 26م

 ينهفاشو .يدهملا ثيداحأ هيف دري ًاباتك ةيردنكسإلا يف ةعامجلا ءاضعأ دحأ فلأ (4)

 وه اذه سيل «ةعامجلل يلاحلا سيئرلا ثداوحلا ضعبب ينربخأو .رحسلا ةلأسمب مهضعب

 .اهدعب امو (25 :ص) ١١ ددعلا «؟1 ةنسلا ءديحوتلا ةلجم :رظنا «عيمجلا يأر

 ريسيت» باتك ةيردنكسإلاب ىفوتملاو ميقملا «يدجنلا دشار نب زيزعلا دبع» خيشلا فلأ (0)
 :رظناو «ةثلاثلا «ةيدمحملا ةنسلا .ط «نيحيحصلا ىلع نآرقلا عم راصتقالاب نييحولا
 .(89- 558) :ص ا ددعلا 55 ةنسلا :ديحوتلا ةلجم

 «ةديقعلا رشن يف ةنسلا راصنأ ةيعمج دوهج «ىرقلا مأ» ةعماج يف انناوخإ دحأ ثحبي (5)

 .قيفوتلا هل هللا لأسنو .

 ١كا



 ."”ءاكحإلا ةلدأ نم ليلدو ,عرشلا ججح نم رصع

 نم مكح ىلع نيملسملا ءاملع عمتجي نأ :هانئعمو هتقيقحو

 ,""داهتجالا لهأ نم ناك نم لك قافتا عامجإلا يف ربتعيو ."'ءاكحألا

 :نيبرض ىلع عامجإلاو

 اهنأ ةلبقلا ىلع مهعامجإ لثم وهو «ةماعلاو ةصاخلا عامجإ :امهدحأ

 .تاولصلاو ءءوضولاو ءجحلا بوجوو «ناضمر موص ىلعو «ةبعكلا

 نم ءاملعلا هيلع عمجأ ام لثم ةماعلا نود ةصاخلا عامجإ :يناثلاو

 يف ءطولا اذكو ءهل دسفم جحلا يف ءطولا نأ»  ك ..لئاسملا قيقد

 حكنت ال نأو ءهيلع ىعدملا ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا نأو ءموصلا

 ."(ثراول ةيصو ال نأو اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا

 نم ًأطرش دقف نم عامجإ الو «"””هدحو ربتعي الف ةماعلا عامجإ امأ

 الإ عامجإلا نوكي الو :«2""مولعلا يقاب نود ًاملع لّصح وأ داهتجالا طورش
 00 رسايق وأ ةئس وأ باتك امإ :ليلدلاو ك"9دعتسم وأ ليلد وأ صن نع

 هقفتملاو هيقفلا :بيطخلاو ءركاش دمحأ :ت (478 :ص) ةلاسرلا :ىعفاشلا :رظنا )١(
 (؟84 :ص) ةدوسملا :ةيميت نباو «(51/5) ملعلا عماج :ربلا دبع نباو )١/154(«

 عم )519/١ رصتخملا :بجاحلا نباو .رصمب يندملا ةعبطم .ط «ديمحلا دبع :ت

 .اقب رهظم دمحم :ت «ىرقلا مأ :ج .ط (يناهفصألا حرش

 بكوكلا حرش :راجنلا نبا :ًاضيأ رظناو )223١/5١« ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (9)
 .ىرقلا مأ .ط .(١١7/؟) ريئملا

 بكوكلا حرش :راجنلا نباو )057/1١(2« حرشلا عم رصتخملا :بجاحلا نبا :رظنا (5)
 .دامح هيزن و يليحزلا دمحم :ت «ناكيبعلا ةبتكم .ط (١١5/؟)

 :راجنلا نبا :رظنا .كاذ الو اذه ىف ةماعلا ربتعي ال ليقو :هقفتملاو هيقفلا :بيطخلا (5)
 ١ .(5؟14/5) قباس ردصم

 .(595 :ص) ةدوسملا :دجملا (68)

 .ةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا (5)
 راجنلا نباو )0857/١(« قباس ردصم :بجاحلا نباو «ةحفصلا سفن :قباسلا ردصملا («0

(569/9). 

 )١//081(. بجاحلا نباو ؛«(555 :ص) ةدوسملا (6)
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 ديضعتل «كرشلا يفنو «ىلاعت هللا ةيؤرك داقتعالا لئاسم يف عامجإلا نوكيو

 لئاسم يف عامجإلا يكح دقو ؛''ةأطخلا لامتحا عفدلو ءاهتيوقتو ةلدألا
250 

 ." ”داقتعالا

 ذاتسألا  هعمو هنأ ديشر خيشلا تارابع ةءارق لالخ نم يل رهظ دقو

 وفلؤم هنع ثدحتي يذلا يعرشلا عامجإلا نومهفي اونوكي مل هبزحو مامإلا
 عرشلا لوصأ نم لصأ عامجإلا نأ ىري ناك نإو  ديشر خيشلاف «نيملسملا

 مل كلذ ىلع ةءانبو ."”ةلسرملا حلاصملا اميسال هريغب هيلع طلتخا هنأ الإ -

 مهنم سيل نم مهيف لخدأو .يعرشلا عامجإلا اذه لهأ ديشر خيشلا فرعي

 لصألا» :لوقيف عرشلا لوصأ نم لصأ عامجإلا نأ ديشر خيشلا ىري

 نم ةمألا مهب قثت نيذلا دقعلاو لحلا لهأ مهو  رمألا يلوأ عامجإ :ثلاثلا

 «ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلاك ةماعلا حلاصملاو شيجلا يف ءاسؤرلاو ءاملعلا

 ءاسؤرو «ةمرتحملا دئارجلا وريدمو «بازحألاو لامعلا ءاسؤر اذكو

 .(”(. .رمألا يلوأ ةعاط يه ذئنيح مهتعاطو ءاهريرحت

 ىنعم فرعي ال يذلا هدبع دمحم هخيش اذه يف ديشر خيشلا دلق دقل

 ٌلحلا لهأ ةعامج رمألا يلوأب دارملا نإ» :لوقي ذإ ءًاضيأ يعرشلا عامجإلا

 ..دنجلا ءاسؤرو ءاملعلاو ماكحلاو .ءارمألا :مهو نيملسملا نم هم دقعلاو

 نأ بجاو مكح وأ رمأ ىلع اوقفتا اذإ ءالؤهف «ةماعلا حلاصملا رئاسو

 ةنس الو هللا رمأ اوفلاخي الو ...اًئم اونوكي نأ طرشب هيف اوعاطي

 «ةيملعلا بتكلا راد ّط ءاهدعب امو (7١١/:ص) عامجإلا بتارم :مزح نبا :رظنا ١)

 .ثتوريب

 ةركذم :نيمألا دمحم :رظنا .هرابتعاب الو هئاغلإب ال عرشلا دهشي مل يذلا فصولا يه (*)

 مولعلا ةبتكم .ط (؟1780 )1١/١!7  ةضورلا ةمادق نباو ١١8(« :ص) .هقفلا لوصأ

 .(رصم « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد نع ةروصم) مكحلاو

 .(0//181) رانملا ريسفت (5)
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 يلول ام وهو ةماعلا حلاصملا نم هيلع نوقفتي ام نوكي نأو . .ِدكك هلوسر

 داقتعالا ليبق نم ناك امو تادابعلا امأو ءهيلع فوقوو هيف ةطلس رمألا

 .©”«. .دقعلاو ّلحلا لهأ رمأ هب قلعتي الف ينيدلا

 نيبو عامجإلا نيب طلخي «مامإلا ذاتسألا» نأ نيبلا حضاولا نمو

 :عامجإلا ةروص نع لوقي ذإ .اضر ديشر كلذ يف هعبتو .ةلسرملا حلاصملا

 ال يتلا لئاسملا يف اوركاذتيو مهب قوثوملا نوغبانلا ءاملعلا عمتجي نأ وه»

 يف ييأر ديؤيو «"”2. .هيلع عمجملا وه هيلع نوقفتي ام نوكيو ءاهيف صن
 خيشلا انل هلقنو «مامإلا ذاتسألا» هب لثم يذلا لاثملا ءمهطلخو مهمهف مدع

 رمع هأشنأ يذلا ناويدلاك كلذو٠..:لوقيف ءاهيلع عمجأ رومأل ديشر

 يتلا حلاصملا نم هريغو مهنع هللا يضر ةباحصلا نم يأرلا لهأ ةراشتساب

 ."”«. .لللك يبنلا نمز يف نكت ملو ةباحصلا نم يأرلا يلوأ يأرب اهثدحأ

 نأ «حلاصملا» :ةملك مهديدرت نمو «اهيف صن ال» :مهلوق نم حضتيو

 نإ :نويلوصألا لوقي امنيبف ءرمألا مهيلع طلتخا «مامإلا ذاتسألا» بزح

 .(* سايق يأ  داهتجا وأ ةنس وأ باتك امإ ءصن نع الإ نوكي ال عامجإلا

 بتك دجنف تادابعلا يف عامجإلا نوكي امنيبو ««اهيف صن ال١ :ءالؤه لوقي
 بوجوك ةسيئرلا لئاسملا نم ةلأسم لك ىف لوقت ةثيدحلاو ةميدقلا هقفلا

 ديري ."”عامجإلا  ةنسلاو باتكلا دعب - اهيف لصألا :اًلثم ؛ةالصلل ةراهطلا

 نأ مهف هنأل «عامجإلا ةرئاد نم تادابعلا جرخي نأ مامإلا ذاتسألا بزح

 نم ًابيرق نوكي ينعي - لكي يبنلا دهع يف نكي مل رمأ ءاشنإ وه عامجإلا

 )١( رانملا ريسفت )١181/6(.

 .(؟8/5١) هسفن ردصملا (؟)

 .(181/6) هسفن ردصملا (*)

 جرش :راجنلا نباو (يناهفصألا حرش عم )587/1١ رصتخملا :بجاحلا نبا :رظنا (9)
 .(595 :ص) ةدوسملا :ةيميت نباو (599/5) بكوكلا

 جحلاو (01/7/؟ :ةاكزلاو )١90/1( ةعمجلا ةالص باتك :ينغملا :ةمادق نبا :اًلثم رظنا (0)
 ظافلأ لح يف عانقإلاو ءرهزألا .ط )١71/١( راتخملا ليلعتل رايتخالا :رظناو (3117/6)

 .ه1199 .رهزألا .ط )7737/1١( عاجش يبأ
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 سفنل امبر «دئاقعلا عامجإلا ةرئاد نم جرخي نأ ديري كلذكو - ةعدبلا
 ةديقعلا لئاسم يف عامجإلا يكحي ملعلا لهأ نم ًاريثك ىرن امنيب .ببسلا

 حلاصملا ءاسؤر ديشر خيشلا لخدأ مهفلا اذه ىلع ةانبو ًافنآ ثرشأ امك

 .اذه هعامجإ يف فحصلا ريرحت ءاسؤرو عاّرزلاو لامعلا ءاسؤرو شيجلاك

 دهتجملل نييلوصألا فيرعت ىلع ةءانبو مهنأل «نيدهتجملا ءاهقفلا هنم جرخأو
 ةحلصملا ىلع الو دقعلاو لحلا لهأ مهنإ :نيلئاقلا لوق عم قفتي ال» يذلا

 حلاصم نوفرعي ال دهتجملا طورش نم هوركذ امب نيملاعلا نإف ؛ةماعلا
 يف هوطرتشا يذلا مهملعب قثوي ال لب «ةسايسلاو ةرادإلاو ةلودلاو ةمألا

 يذلا ىنعملاب دهتجملا رصح نإ ؛ًاضيأو «'..رصعلا اذه يف ءاضقلا ماكحأ
 يردأ الو ."”..نكمي ال مهقرفت ىلع مهقافتاب ملعلاو «نكمي ال هوركذ
 الو ءاهيريدمو فحصلا ريرحتو عارزلاو لامعلا ءاسؤر رصح نكمي اذامل

 خيشلا نإ : ىرخأ ةرم لوقأو ؟ةمألا يف نيدهتجملاو ءاهقفلا رصح نكمي
 تافلؤم يف ركذُي يذلا يلوصألا عامجإلا ريغ رخآ ءيش نع ثدحتي ديشر
 يف اهعامس رثك يتلا (عامجإلا ةملك نع ثدحتي امبر هنإ «نيملسملا ءاملع

 نأ تدرأ اذإو ءهارأ ام وه اذه .ةثيدحلا «تاناملربلا» ءاشنإ دعب مايألا كلت
 دلوج» عبتأ نأ الإ يمامأ سيلف يسفنب هئيسأو ديشر خيشلاب نظلا نسحأ
 ًاعامجإ نوررقي اوناك مامإلا ذاتسألا بزحو اضر ديشر نأ هيأر يف " ارهيست

 02 0 ينزف لي ربع بو ف ئَدُجْلا كل يب ام دب ني

 )١( رانملا ريسفت )5١6/6(.

 .(005/0) ردصملا سفن (5)

 ءرهزألا ءاملع نم ًاددعو يرئازجلا ًارهاط خيشلا بحص ؛«يرجم قرشتسم :سنانجأ وه (6)
 :يلكرزلا :رظنا .ةيبرعلل اهضعب مجرتو «ةيبوروألا تاغللاب بدألاو نيدلا يف تافلؤم هل
 .(44/1) مالعألا

 .(707 :ص) «يمالسإلا ريسفتلا بهاذم» :رهيست دلوج :رظنا (54)

 )١١6(. ةيآلا :ءاسنلا ةروس (5)



 ىلع ةيآلا هذهب لدتسا نم لوأ نأ ىلإ ريشأ نأ ديرأو ءةجح عامجإلا نأ

 كلذ ىلع هعبتو «يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا وه عامجإلا ةيجح

 ديشر خيشلا دنع عامجإلا ىلع ةحيحصلا ةجحلا امأو .©"”هدعب نم ءاملعلا

 .قبس امك .0"2* 9-2 رثألا لوو لوسيا اوغيلوأو هللا اميليأ» : ىلاعت هلوق يهف

 :حبارلا بلطملا
 ةرطفلا

 ةرطفلا ىلع ديشر خيشلا دمتعا دقو «””نيدلا وأ ةقلخلا يه ةرطفلا

 هللاب ناميإلا نأ ررقي هللاب ناميإلا باب يفف «ةديقعلا لئاسمل هريرقت يف

 نيدلا اذه يف نأ ررقيو ءايرطف ًانيد ناميإلا اذه يمسيو ءيرطف ىلاعت

 يه - ةيميلعتلا ةدابعلاو يميلعتلا نيدلا لباقم يف  ةيرطف ةدابع يرطفلا
 اهنإ :لوقيو «©ةرطفلاب ديحوتلا طابنتسا نكمي هنأ ىري هنأ امك «”ءاعدلا
 بيلاسأ غلبأو عانقإلا بيلاسأ قرأ لعلو» :هلوقب اهحدميو ءنآرقلا ةقيرط

 ,(”2...مهزئارغو مهرطف ىلإ نيبطاخملا ةلاحإ :ناميإلا لوصأب ناعذإلا

 ."”«ةميلسلا ةرطفلا نيد وه مالسإلا» نأ ديشر خيشلا ررقي ماع لكشبو

 ةيرظن ةفرعملا نأب نولوقي نيذلا نيملكتملا فلاخي كلذ يف وهو

 ءاهدعب امو (19١؟7/19) اذكو اهدعب امو (178/9) يواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا )١(

 (51/؟) ملعلا عماج :ربلا دبع نباو )١90/١( هقفتملاو هيقفلا :بيطخلا :اضيأ رظناو

 )551/1١( رظانلا ةضور :ةمادق نباو (يناهفصألا حرش عم) )١//019( بجاحلا نباو

 .(١15:ص) ةركذملا :نيمألا دمحمو
 .(4107/0) رانملا ريسفت :رظناو (04) ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 .ط )7/15/1١8( ديهمتلا :ربلا دبع نباو (١1؟ :ص) حاحصلا راتخم :يزارلا :رظنا (6

 .مكحلاو مولعلا ةبتكم ةروصم برغملا
 .ه199١ ةعساتلا «يمالسإلا بتكملا .ط ١1٠( 74 :ص) ّيدمحملا ىحولا :رظنا (4)

 1 .(707/8) رانملا ريسفت :رظنا (0)
 .(577/8) :رانملا ريسفت (9)
 .(8"59 :ص) يدمحملا يحولا (0)
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 ةقيرط ىلع يلدجلا رظنلاب الإ  مهدنع فرعي ال ىلاعت هللاف «ةيلدج
 ديشر خيشلا نأ عمو .'"”فلكملا ىلع بجاو لوأ هنإ :نولوقيو ء«نانويلا
 «نآرقلا هيلإ اعد يذلا يعرشلا رظنلا ررقي هنأ الإ ءرظنلا بوجوب لوقي
 نع اًلضف ةصاخلا ىتح هعيطتسي ال يذلا يفسلفلا ينانويلا رظنلا سيلو
 .ةماعلا

 لمكي هبو .لامعألا حالصو لامكو مولعلا ةفرعم يف طرش لقعلا»
 ءاهيف ةوقو «سفنلا يف ةزيرغ هنإ «كلذب القتسم سيل هنكل «لمعلاو ملعلا
 ناك نآرقلاو ناميإلا رون هب لصتا نإف «نيعلا يف يتلا رصبلا ةوق ةلزنمب

 رصبي مل هسفنب درفنا نإو ءرانلاو سمشلا رون هب لصتا اذإ نيعلا رونك
 ةيلقعلا ةلدألاب نآرقلا ءاج دقلو» ."02..اهكرد نع هدحو زجعي ىتلا رومألا
 تايعمسلاو تاوبنلاو تايهلإلا نم نيدلا لوصأ ىلع ءهجو لمكأ ىلع

 ؛ةيهيدبلا ةيرورضلا ةرطفلاب ةمولعم تناك نإو لوصألا هذهف ."”"اهريغو
 يه يتلا ةبورضملا لاثمألاب مولعم ًاضيأ وهف «ةيهلإلا ةيوبنلا ةيعرشلابو
 .©ةيلقعلا سيياقملا

 ءاج يحولاو «ةصاخ اهيف ةينيدلاو ةماع ةفرعملا ةلدأ نم ليلد لقعلاف
 داقتعالا لئاسمب صوصنلا تدرو دقو ءردك لك نم ةيفاص ةيلقعلا ةلدألاب

 امبو .اههجو ىلع اهمهفو اهيف رظنلا لقعلا ىلع بجي يتلا ةيلقعلا اهتلدأبو

 )١( /ةثلاثلا : ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .ط (17 :ص) لئاوألاو ديهمتلا :ينالقابلا :رظنا ١51ه
 دهاعملا .ط (58  :”وا"١ :ص) ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت :يروجيبلاو

 .رصم ه405١ ةيرهزألا

 .0264 _ 778/170 ىراتفلا عومجم :ةيميت نبا قفز

 .(795/6) قباسلا ردصملا :ةيميت نبا (9)

 .(”9//90) قباسلا ردصملا (4)
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 ةفرعم بسانملا نم نوكيف «ةيلقعلا ةسردملا» ىلإ بسني ديشر خيشلا نأ

 .ةفرعملا رداصم نم ردصمك لقعلا نم هفقوم

 نساحم نمو.''”ركفلاو لقعلا نيد» وه مالسإلا نأ ديشر خيشلا ررقي

 هباداو لقعلا ىلع ىلع هدئاقع قابطنا» :اهزيمي نأ ديشر خيشلا دارأ يتلا مالسإلا

 هذه لعجو ."”«حلاصملا بلجو دسافملا ءرد ىلع هماكحأو ةرطفلا ىلع

 .هريسفت نم ءزج لك ىف ةيساسألا ةمدقملا ىه ةرابعلا

 ,هفلاخت 0. هقفاوت يأ لقعلا ىلع قبطنت ةيمالسإلا دئاقعلا نأ ىريفا

 :ميركلا نآرقلا يف «لقعلا» ةملك دورو -. نيب نراقي ديشر , خيشلا نإف كلذلو

 - لقعلا ةملك يأ  اهنأ ررقيو «ةلوادتملا ةسدقملا بتكلا يف اهدورو نيبو

 رثك امنيب - بتكلا هذه يف ةدحاو ةرم الو ةدوجوم تسيل  اهانعم يف امو

 ."”نآرقلا ىف اهدروو

 ءاج دق» :ديشر خيشلا لوقي امك هرثكأف نآرقلا يف «لقعلا» دورو امأو

 نودتهيو اهنومهفي نيذلاو اهب نيبطاخملا نوكو ء«هللا تايآ ىلع مالكلا يف

 ىلع ةلادلا نوكلا تايآ بلاغلا يف تايآلا هذهب داريو «ءالقعلا مه اهب

 هباتك تايآ ةرثكلا يف كلذ يليو ..هتمحرو هتمكحو هتئيشمو هللا ملع

 ةروس رخا نم ةعماجلا اياصولا ليصفت يف ىلاعت هلوقك ءهاياصوو ةيعيرشتلا

 لامعتسا لامهإ لعجو .. . 17467 َنولِهَم ّلَل وب ٌْمدَصَو ككِلَك» : ماعنألا
 ُلِقْعَت وأ عمم م اك ول اوُلاَهَو# . .رانلا لهأ ىف هلوقب ةرخآلا باذع ببس لقعلا

 ةريثك ركقتلاو يلقعلا رظنلا تايآ كلذكو . . 76009 ريعَسلا بأ ف اك ام

 )١( :ص) يدمحملا يحولا ١57( :ًاضيأو (5//801) رانملا ةلجم :ًاضيأ رظناو ) ١/207(.

 ءءزج لك يف ىنعملا اذه ديشر خيشلا ررك دقو «ةيناثلا ناونعلا ةحفص/) رانملا ريسفت (؟)

 .ريسي فالتخا عم نكلو

 .(557 :ص) يدمحملا ىحولا :رظنا (5)
 )١161(. ةيآلا : ماعنألا ةروس (14)

 )٠١(. ةيآلا :كلملا ةروس (4)
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 ركفتلاو رظنلا لهأ مه نيدلا اذه لهأ نأ ملع اهلمأت نمف زيزعلا باتكلا يف
 ل .ربدتلاو لقعلاو

 ىلع ديشر خيشلا بيجي ؟ةينيدلا فراعملا يف لقعلا لقتسي له نكلو
 ةداعس هيف ام ىلإ لوصولاب لقتسي ال هدحو لقعلا نإ» :لوقيف ىفنلاب كلذ
 نأ يبن ةلاسرب قيدصتلا دعب لقعلا ىلع امنإو ..يهلإ دشرم نودب ممألا

 ىلإ ذوفتلاو هضعب هنك ىلإ لوصولا عطتسي مل نإو هب ءاج ام عيمجب قدصي

 ال مهنأل الإ سانلل نيدلا هللا عرش ام :رخآ عضوم يف لوقيو ."'”0. .هتقيقح

 ال هللا دنع نم لزنم نيدب نمؤي ناك نمو «مهلوقعب هتياده نع نونغتسي
 دقتعي يتلا لئاسملا نم هقفاوي ال ام دريو هلقع قفاوي ام لبقي نأ نكمي

 اعطق هب نمؤي نيدل عبتم ريغ ناك كلذ لعف نمف ..هيلع اهضرف هللا نأ

 مهفيو ملعي نأ لقعلا ةفيظوف ءهللا نم ىده ريغب هاوهل ًاعبتم نوكي امنإو
 ًاريثك ًافالتخا فلتخت سانلا لوقع نإ مث ..هنيد يف مكحتي نأ ال ؛لمعيل
 نمم درف لكل نوكي نأ يضتقي كلذو «مهقفاوي ال امو اهباحصأ قفاوي اميف

 ردقب ةريثك نايدأ عومجمللو ءهب صاخ نيد نيدلا يف مهلوقع نومكحي
 ذبل 0 مهددع

 يف لقعلا ميكحت نإ» :يه .«كلذ يف ةماه ةلأسم ديشر خيشلا ررقو

 .؟”2..حيحصلا لقعلا مكحل فلاخم نيدلا لئاسم نم ةلأسم لك

 هيف رثأت هنأ دب ال لقعلا هاجت ديشر خيشلا نم حيحصلا فقوملا اذه
 ةقفاوم» اميس ال «هذي تحت تعقو يتلا هبتك يف مالسإلا خيش ثاحبأب

 خيش رخ هج نإف ءى ءالا هبتك 5 ًاضيأو ٍ”لوقعملا رصل لوقنملا حيحص

 )١( :ص) يدمحملا يحولا 555(.

 .(597/1) رانملا ةلجم (9)
 .(01/68/95) هسفن ردصملا (9)

 .(769  ا/58/95) هسفن ردصملا (؟5)

 .( ديشر خيشلا دراوم) ثحبلا اذه نم ١144( :ص) :رظنا (5)
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 لقعلا نيد مالسإلاف ءحيحصلا فقوملا وه لقعلا نم فقوملا اذهو

 : يناعملا هذهب

 ةلوهس ىف لقعلا اهمهفي ئدابم وهو ءدئاقو هل دشرمو لقعلل داه هنأ

 .'7لقعلا ضقاني ال وهو ءرسيو

 «ةثيدحلا بتكلا راد .ط (١١؟١ :ص) لقعلاو مالسإلا :دومحم ميلحلا دبع .د :رظنا )١(

 .رصم

 نم



 :ىناثلا ثحبملا

 باتكلا صوصن ينعأ - صوصنلا عم اهب لماعتي يتلا يه دعاوقلا هذه

 .عدبلاو ءاوهألا لهأ نم مهريغ نم ةنسلا لهأ زيمت يتلا يهو - ةنسلاو

 اهعبتا دق ديشر خيشلا نأ تدجو يتلا دعاوقلا كلت ضعب ضرعأ فوسو

 : عرشلا صوصنب هلالدتسا يف

 :نآرقلا رهاظب ناميإلا :ىلوألا ةدعاقلا

 نيذلا نيملكتملل ًافالخ ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةيساسأ ةدعاق ىهو
 دقو .''”رفك رهاوظلا هذه ضعبب ناميإلا نإ :اولاق ىتح ةدعاقلا هذه نوضفري
 هذه ىلع علطا ديشر خيشلا نأ امك «ةئسلا لهأ ءاملع ىوعدلا هذه ىلع در

 ."'رهاظلا اذهب ناميإلا بوجو نّيَبو ىوعدلا هذه ىلع هرودب وه درو ءدودرلا

 :ةنسلاو باتكلا صوصنب لالدتسالا :ةيناثلا ةدعاقلا

 :ت .ةوعدلا ةيلك .ط .اهدعب امو (500 .171/1) ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :رظنا )١(
 ضراعت ءرد : ةيميت نبا : ًاضيأ رظناو .يدماغلا ةيطع دمحأ .دو « يهيقفلا رصان يلع

 .(17؟8// و )١5/١ -/١1 لقنلاو لقعلا

 .(م07 مس#) رانملا ةلجم :رظنا (؟)

١ 



 ام وهو .طئاسو نود ةرشابم ةنسلاو باتكلا صوصنب نيدلا لئاسم ىلع

 هيرصاعم ةظيفح هيلع راثأ ام وهو «لالدتسالا يف فلسلا ةقيرط» ب هيمسي

 .©"مايألا كلت يف هعنم رهتشا يذلا داهتجالل هءاعدا كلذ يف اوأر نيذلا

 بتك مهف نم لهسأ ةنسلاو نآرقلا مهفاا نأب هذه هتقيرط ديشر خيشلا للعيو

 ."””«هلهأ ىلع ىعنو ديلقتلا مذ ىلاعت هللا » نأبو .©"”«ءاهقفلا

 :ليوأتلا ضفر :ةثلاثلا ةدعاقلا

 دقو ؛؟؟”ةنسلاو باتكلاب لالدتسالا ىف ةنسلا لهأ دعاوق نم ىهو

 « هصوصنب هلهأ بعاللتو «نيدلا ىلع هرطخ نيبو ليوأتلا ديشر خيشلا ضفر

 ليوأتلا نأ ىري هنأ امك ءًانايحأ ليوأتلا يف عقو دق ديشر خيشلا ناك نإو

 دينفت يتأيسو ءرفكلا نم ريخ هنأل «هبشلا عفد ىلع ةردقلا مدع دنع زوجي
 ١ (ه) نم
 . كلذ

 :ةنسلاو باتكلا ىلإ عزانتلا دنع ّدرلا :ةعبارلا ةدعاقلا

 .عدبلا لهأ نع مهتزيم يتلا ةنسلا لهأ دعاوق نم ةدعاقلا هذهو

 هللا ىلإ درلاو .4"'"2ِلوُسراَو هلأ لإ ُهوُدرَك وَىَع يف ُّمَعَرَتَ نَقأ8 :ىلاعت هللا لاق
 هذه ديشر خيشلا ررقيو ."”هتنس ىلإ در هلوسر ىلإ درلاو هباتك ىلإ ّدر ىلاعت
 لاوقألا نم لوألا ردصلا دعب ثدح ام لك ىف ةدعاقلا» :الئاق ةدعاقلا
 باتكلا ىلإ دري هنأ :لوق ىلع هيف اوعمجي ملف ءاملعلا هيف عزانتو ءارآلاو

 )١( ريسفتلاو (408/9/) قباسلا ردصملا :رظنا )559/8(.

 )١158/58(. رائملا ةلجم :رظنا (0)

 ةلجم :رظنا «ةنسلا راصنأو يقفلا دماح راس جهنلا ىلعو (1717/5) قباسلا ردصملا (©

 .(060:ص) (ه514١ رفص) ؟ ددعلا ٠١ ةنسلا «ديحوتلا

 .اهدعب امو )١04/١( ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :رظنا (5)

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو (7" 87 :ص) :رظناو )/١74( رانملا ريسفت :رظنا (5)

 .(09) ةيآلا ءىاسنلا ةروس (5)

 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو «(2500/5) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (0)

 .ينابلألا :ت ١١4048 ةعساتلا/يمالسإلا بتكملا .ط ءاهدعب امو (
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 هر جرم صح

 ُمَعَرَْل نإَف# :ىلاعت هلوقب المع امهفلاخ ام دريو امهقفاو ام ذخؤيف «ةنسلاو

 030مل جك . . . لوسلاو هسا لإ ودك هيَ يف

 :مكحأو ملعأو ملسأ فلسلا بهزم :ةسماخلا ةدعاقلا

 تافص نم هيلع تلد ام تابثإو صوصنلا مهف يه فلسلا ةقيرطو
 ملعأو ملسأ يهف كلذل «لوقعملا حيرصو لوقنملا حيحصل اهتقفاوم تابثإو

 فلسلا بهذم وه ام الوأ نيب هنكلو ءديشر خيشلا هررق ام اذهو ."”مكحأو

 نم مظعألا داوسلا هيلع ناك ام ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم امنإو» :لاقف

 ماصتعالا يف مهعبت نمم «هقفلاو ثيدحلا ةمئأو نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا

 ام ىلإ اهرهاوظ عاجرإل فلكت الو فيرحت ريغ نم ةنسلاو باتكلا صوصنب
 .©"«. .ءاوهألا لهأ اهثدحأ يتلا ءارآلاو عدبلا نم عدتبا

 ملسأ هنأل عابتالاب ىلوألا وه بهذملا اذه نأ ديشر خيشلا ررقيو

 ."”وكحأو ملعأو

 :لقنلاو لقعلا نيب ضراعتلا ءرد :ةسداسلا ةدعاقلا

 لجأ نم ناونعلا اذه لمحي يذلا ميظعلا هباتك مالسإلا خيش فلأ دقل
 يف عبط هنأ اذإ «باتكلا اذه ىلع ديشر خيشلا علطا دقو .ةلأسملا هذه ريرقت

 هذه ريرقت يف هيلع دمتعا دقو .«''"تاونسب رصم همودق دعب قالوب ةعبطم

 .(09) :مقر ءاسنلا ةروس نم :ةيآلا )١(

 .(007 )//0051  رانملا ريسفت :رظنا (0

 .(787/94 )78/5”  ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (

 .(067؟/8/) رانملا ريسفت (5)

 .(5315/4) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 نم ردص ددع لوأو ه6١7١ ةنس رصم ىلإ لصو دقو ثحبلا اذه نم (196١:ص) رظنا ()
 ةعبطلا ةمدقم نم١/١ رانملا ةلجم :رظنا) لاوش رهش يف ه6١7١ ةنس رانملا
 .ه١175١ ةنس ضراعتلا ءرد عبطو.(ةيناثلا

 نفق



 ةرطفلا ميلس نمؤم لك» :الئاق هيلع قّلعو ءاليوط القن هنع لقنو «ةدعاقلا
 .©70..قحلا هنأب مزج اذه أرق اذإ لقعلا حيحص

 :هباشتملاو مكحملا :ةعباسلا ةدعاقلا

 مالسإلا خيش ىلع هباشتملاو مكحملا مهف يف ًاضيأ ديشر خيشلا دمتعا

 بهذم نايب هيفو «صالخإلا ةروس ريسفت» ىف همالك لقن دقف هللا همحر

 نيب هنأ امك «هباشتملاو مكحملل حيحصلا بهذملاو ةلأسملا هذه يف فلسلا

 الإ هملعي ال يذلا هباشتملا نم تافصلا صوصن مهلعج يف نيملكتملا أطخ

 ١". هعضوم يف هللا ءاش نإ  ديشر خيشلا فقوم ليصفت يتأي فوسو هللا

 «لالدتسالا جهنم يف ةيساسأ ةوطخ لالدتسالا دعاوق نأ كش الو

 يفو ءديشر خيشلا دنع دعاوقلا هذه زاربإ يف تحجن دق نوكأ نأ وجرأو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش تافلؤم ىلع ًامات ًادامتعا اهيف دمتعا هنأ ىلع ليلدتلا

 رداصم نم هفقوم نايب ىف تحجن دق نوكأ نأ وجرأ امك - هللا همحر -

 .اهيف هيلع ذخأ امو .ىقلتلا

 )1١( رانملا ةلجم )؟1؟/١57(.

 )0( رانملا ريسفت :رظنا )/؟7/ا١ - ١1955(.
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 :تلاثلا ثحبملا

 :ديهمت

 ناكو «يلقعلا هجهن يف ينانويلا يلقعلا رايتلاب مالكلا ملع رثأت دقل

 عاضأو «تابقع نم ةفسلفلا ضرتعي ام لكب مطتري ةفسلف كلذب مالكلا ملع

 نع هداعتبا  ناكو «ةناكم نم هل ىغبني ناك ام  ةفسلفلا نم هبرق رادقمب -

 نيملسملا قرفت يتلا لكاشملا نم ريثكلا ريثي  يرطفلا ميلسلا ينآرقلا جهنلا

 ةفسلف ريصي نأ كشويل هنإ ىتح «ةفسلفلا نم ًابرتقم نآرقلا نع - نمزلا

 هنكلو ,فيفخ طمن وه ءوطسرأ ناسل وه نيملكتملا ناسلو «ةتحب ةيلقع

 امنإ  مالسإلا يف  نوملكتملاف .وطسرأ ةنسلأ نم ناسل كش ريغ نم

 نأ لواحت ةروصب يحولا يف اهسفن محقت ةيلقع ةيرشب ةعزن نع نوربعي
 رهظتو ملعت سانلا ىلع ىفخت نأ تلواح امهم اهنكلو «ةعنقم نوكت

 اوفقوو حلاصلا فلسلا نم نيملسملا ةمئأ هاجتالا اذه ىلع راث دقلو .حضتتو

 ملع» نم ديشر خيشلا فقوم وه ام :نكلو .جهنلا اذهل مهضفر اونلعأو .هل
 نم هفقوم وه ام ةلمجلابو ؟«مهناسلا و (مهتقيرط» و «نيملكتملا» و «مالكلا

 ؟«نيملكتملا جهانم»

 ه/ا١



 :لو'الا بلطملا
 :هنع هلوحتو ةيرعشألا بهذم ىلع اضر ديشر ة'شن

 نم هبارتأو هتادل هيلع أشني ام ىلع - أشن موي  ديشر خيشلا أشن دقل
 ةرهوج» و «نيهاربلا مأ» أرقف ءكاذ هموي ةلوادتملا بتكلا سردف «ملعلا ةبلط

 دعُي ذئموي بلاطلا ناكو .نييرهزألا هخويش ىلع '"”مهحورشو ؛ديحوتلا
 ام مهفي نأ لواحي ديشر خيشلا ناكو .ًادلقم ًاهيقفو ءالداجم ًاملكتم نوكيل

 لواحيو ءماشلا سلبارط يف ملعلل هبلط ةيادب يف اهنقل يتلا بتكلا هذه يف
 نأ» :ىري - ةأشنلا هذهب ًارثأتم - ناكو ."”كلذ نع زجعيف ماوعلل اهمهفُي نأ
 ءارآ ىلإ رظني ناكو «"”«نيقيلا قيرطو نيدلا عبنم اهدحو يه ةرعاشألا بتك

 امو لوقنلا رهاوظ ىلع اودمج موق» مهنأ بسحيف بتكلا هذه يف فلسلا

 ."«اهنيبو لقنلا نيب اوقباطو مولعلا قئاقح اوفرع الو اهمهف قح اهومهف

 يف ةديقعلا حرش يف عرشو رانملا أشنأ ىتح ءاذه ىلع ديشر خيشلا يقبو

 حرشي ذخأف «نيملكتملا بتك نم هيلع أشن ام ىلع اهيف دمتعا «ةينيد يلامأ»

 ةلاحتسالا «بجاولاو بوجولا :نيملكتملا تاحالطصا - هللاب ناميإلا ىف -
 ًادمتعم «ملاعلا ثودح .حجرم الب حيجرتلا ءنكمملاو ناكمإلا «ليحتسملاو
 ىه بتكلا هذه نأ ىري ناكو '"”(ىجيإلا»و '”(ىسونسلا» ىلع كلذ ىف
 ْ ١ 2 ."دئاقعلا بتك لثمأ

 )١( و 2473/95 #51 5 ا/١/7) رانملا ةلجم :رظنا 5/85؟1١(.

 ١7(. 5 /7) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 .(515/8) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا (5)

 ىربكلا ةديقعلا هل ء.هرصع يف ناسملت ملاع «ينيسحلا يسونسلا فسوي نب دمحم :وه ))(

 .(154/8/) مالعألا :يلكرزلا .امهريغو ىرغصلا و

 :هل «ةيبرعلاو يناعملاو لوصألاب ملاع ءنيدلا دضع دمحأ نب نمحرلا دبع :وه (5)
 :يلكرزلا .يناودلا لالجلل ةيشاح اهيلعو ةيدضعلا دئاقعلاو «مالكلا ملع يف فقاوملا

 .(90/0) مالعألا

 .(ةمال 6505/5 و ,245755؟/؟) رانملا ةلجم :رظنا (0

 له



  هاجتالا اذه نع  ًايجيردت لوحت نأ ديشر خيشلا ثبل ام نكلو

 خيشلا نأ اميس الو - ةليلو موي يف لوحتت ال راكفألا نأل  ًايجيردت لوقأو

 طبتراو «ةثيدحلاو ةميدقلا ةفسلفلاب رثأت دق هدهع لوأ الجر قفار دق ديشر
 دمحم خيشلا وه لجرلا اذه «هراكفأ نامجرت» راص ىتح ًاقيثو ًاطابترا هب
 ىتم نكلو .2"هذاتسأ ةافو دعب هتعرس تدازو ًايجيردت لوحتلا ناك اذل .هدبع

 ؟لوحتلا اذه ةيادب تناك

 دلجملا يف ناك رانملا ةلجم يف يفلس ملاع مسا اهيف درو ةرم لوأ نإ

 ىلع هدر ءانثأ يف «ميقلا نبا ةمالعلا» مسا ديشر خيشلا ركذ دقف «ثلاثلا

 ىدحإ ىلع ديشر خيشلا فقو ًاضيأ ثلاثلا دلجملا يفو «"”””ةبربجلا ةفئاط
 اهظرقف «قلخلاو قحلا نيب ةطساولا» يهو «ةيميت نبا مالسإلا خيش لئاسر

 نأ الإ مالسإلا خيشل يلصألا نطوملا يه ماشلا نأ مغرو .©”هرانم يف

 خيش بتك نأ كلذ يف ببسلا ناك امبرو «كانه هفرعي مل ديشر خيشلا

 .0هتوعد موصخ نم ةدايإ تالمحل تضرعت دق مالسإلا

 خيشلا طبترا ثلاثلا دلجملا اذه نم ًاءدبو ءءيش نم نكي امهمو

 رثأ يمالسإلا ملاعلا يف رانملا ةلجم راشتنال ناكو ءفلسلا تافلؤمب ديشر

 يتلا مالسإلا خيش تافلؤم ىلع لصحي نأ عاطتسا دقلف «كلذ يف ريبك

 ."”يمالسإلا ملاعلا يف نييفلسلا هئارق ةطساوب ناكم لك يف ترشتنا

 .م1108 ويلوي 9١.ه177 ىلوألا ىدامج نماث ءاثالثلا موي هدبع دمحم خيشلا يفوت )١(

 .(737/8/) رانملا ةلجم :رظنا

 ىلع روبجم ناسنإلا نإ :نولوقي نيذلا بهذم ردقلا باب يف رهو :ربجلا ىلإ ةبسن (5)
 .قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا :رظنا .ءاوهلا يف ةقلعملا ةشيرلاك ؛ةيرايتخالا هلاعفأ

 .(101/6) هبتك ضعب ظرقو مالسإلا خيش مسا ركذ مث (/479/6) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 .501/# :رظناو #45 و ؟؟/4 يف كلذ داعأو (4)

 .(" :ص) بيطلا ملكلا ةمدقم :ينابلألا نيدلا رصان :رظنا (©)

 ةلجم :رظنا :ميقلا نبا بتك هيلإ تلصو ةقيرطلا سفنبو (157/57) رانملا ةلجم :رظنا ()
 )١55/٠١(. رانملا ةلجم :رظناو .راونألا عماول :هلصو هلبقو (000/5) رانملا

 اال



 جهنم يف يساسأ رييغت ثدح ًاديدحت ةلجملا نم عباسلا دلجملا يفو

 دقف :«زييمتلا نس» ب ماعلا اذه يمسي نأ ىلإ هب ادح امم ءديشر خيشلا

 ةايحلا يف زييمتلا نس وهو «هتايح نم عباسلا ماعلا يف رانملا لخد

 هللا ءاش نإ هلبق اميف اهنم ًاريخ روطلا اذه ىف نوكت هتايح لعلو «ةيصخشلا

 يريلبنحلا ينيرافسلل «راونألا عماول» باتك عقو ةنسلا هذه يفو .2'”ىلاعت
 "”برعلا نم نيدلاو ملعلا يبحم ضعب» ةطساوب ديشر خيشلا دي يف

 ىلع فقر خسنلا نم ًاددع اهنم ميطق ديشر خيشلل ةيطخ ةخسن هنم لسرأف
 0 ًاددع هتقفن ىلع ديشر خيشلا هنم عبطو «ةفلتخم دالب يف ملعلا ةبلط

 اذه نأ يل ودبي اذإ «باتكلا اذه نع ديشر خيشلا مالك لقنأ نأ نسحيو

 - هنم فرعتو ءديشر خيشلا هيف راس يذلا يفلسلا قيرطلا لوأ ناك باتكلا

 با هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك نع ينيرافسلا هلقني ام لالخ نمو
 تحت ديشر خيشلا لوقي «ةديقعلا لئاسم يف فلسلا جهنم ىلع - ميقلا

 يرثألا ينيرافسلا دمحأ نب دمحم خيشلل» :«ينيرافسلا ةديقع حرش» :ناونع

 ةديقع ىف ةيضملا ةردلا» :اهمسا ةموظنم ةديقع ىلاعت هللا همحر ىلبنحلا

 امل لاق  ةمحرلا هيلع .'””ليوطلا ًانسح خيشلا نأ ينغلب «ةيضرملا ةقرفلا

 اهمظانلو .اهيلع تعلطا ةيمالسإ ةديقع لوأ هذه نإ :هانعم ام اهيلع علطا

 «ةيرثألا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا حئاول» :هامس اهيلع لوطم حرش

 لئاسم يف قرفلا بهاذمو فلخلاو فلسلا لاوقأ فلؤملا اهيف عمج

 .ًاطلتخم ناك ةقباسلا ماوعألا يف هنأ ىلع ليلد ةيمستلا هذه يفو )//١( رانملا ةلجم )١(
 «بدألاو لوصألاو ثيدحلاب ملاع يلبنحلا يسلبانلا ملاس نب دمحأ نب دمحم وه (؟)

 :يدارملا ليلخ دمحم :هتمجرت :رظنا .ه84١1 ىفوتو 2١١١5 دلو «فيناصت بحاص
 :ىلكرزلاو .دادغب ىنثملا ةبتكم .ط (*1/4) رشع ىناثلا نرقلا نايعأ ىف رردلا كلس
 ْ ْ .(14/5) :مالعألا

 )١56/١١(. رانملا ةلجم :رظنا (6

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)

 يدهم ةرصنب رهاج «يرهزأ يكلام ءيرصم لضاف «يلع نب دمحأ نب نسح وه (5)
 .م1844 ه711١ :ت .ريسفتلا يف باتك هل «ةعدتبملا ىلع ًاديدش ناك «نادوسلا
 .(187/5) مالعألا :يلكرزلا :رظنا
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 لئالدلاب كلذ ًاديؤم «هريغ ىلع فلسلا بهذم ناحجر نيبو «.داقتعالا

 هيف هتاقيقحت لج سبتقاو «لقعلاب هلثم ىلع لدتسي اميف ةيلقعلا اذكو ةيلقنلا

 ميقلا نبا ققحملا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش نيليلجلا نيمامإلا مالك نم

 عضو نم اهلكو .ملعلا بالط اهلوادتي يتلا دئاقعلا بتك نم ءيشب

 باتك لصو دقل .202..نانويلا ةفسالف ةقيرط ىلع اورج نيذلا نيملكتملا
 دلجملا ءانثأ يف ناك هنع لقن لوأ نأ ذإ ءًاركبم ديشر خيشلل راونألا عماول

 هعبط يف عورشلا لبق باتكلا أرقي ىتح تقو ىلإ جاتحي ناك هنكلو «عباسلا

 .ريثكب كلذ لبق هيلإ لصو هنأ حجرملا نمف «هرشنو

 لقني ديشر خيشلا أدب عباسلا دلجملا نم ًاءدبف ءيش نم نكي امهمو

 ينيرافسلا حرشو ةردلا نم ةلماك ًاصوصن لقنيف ءًاحيرصت ينيرافسلا نع
 اذه ىلع ةينيدلا هسورد يف ديشر خيشلا دامتعا كلذ دعب راصو .”"”اهيلع

 تارملا هذه ىدحإ يفو "”«ينازاتفتلا» «يجيإلا» نم الدب هدحو باتكلا
 بتكلا يف ىرن مالكلا ملعب لاغتشالا ءادتبا دنع انك» :الئاق خيشلا قلعي

 انعلطا مث ...لوقنلا رهاوظ ىلع اودمج موق مهنأ بسحنف ةلبانحلا فالخ

 «ىلثملا فلسلا ةقيرط نيملسملل ىلجت ىتلا بتكلا يه اذإف موقلا بتك ىلع

 قرفلا اذإو «ناقيإلا درب نايرسب سحيو «ناميؤلا ةشاشبب رعشي اهئراقب اذإو

 نمو يوسلا طارصلا ىلع يشمي نم نيب قرفلاك ةرعاشألا بتك نيبو اهنيب

 تارايت هبذاجتتو ةيفسلفلا كوكشلا جاومأ هعفادتت ءّيجل رحب يف حبسي

 ملعأو ملسأ فلسلا بهذم نأ ىل رهظ دقو «ةيرظنلا ثحابملا

 ىلع خيشلا دامتعا راص  تركذ امكو  نيحلا كلذ نمو .(10(. .مكحأو

 )١( ةلجملا :رظنا «راونألا حئاول» :مساب هتعبطمب ديشر خيشلا هعبط دقو )٠١/١56(.

 را١٠ 61/4 "1: 4/"”  تةئة/65 تا5/6١ 248094 ورداللال) رانملا ةلجم :رظنا (90)

 195 6١4(/,

 ةنس يفوت .اهريغو «ةيفسنلا دئاقعلا حرش» هل «نايبلاو ةيبرعلا ةمئثأ نم رمع نب دوعسم وه (6)
 .(19//) مالعألا :يلكرزلا :رظنا .ه9

 )57١/4(. رانئملا ةلجم (85)
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 9 تري يف ة ةديقعلا | لئاسم نم هنع لقن دقف ًايساسأ راونألا عماول باتك
 دقو (*0ناميإلا يفو 3 ”9ددقلا يفو ّك "”مالكلا مذو فلسلا بهذمب دارملاو

 «©)هرانم نم رشاعلا دلجملا ءانثأ باتكلا اذه عبط نم ديشر خيشلا ىهتنا

 ءًاماع رشع ينثا دعب رانملا ةلجم نم ىلوألا ءازجألا عبط داعأ امدنعو

 .©0لوألا هبهذم نع هلوحت اهيف رهظي يتلا تاقيلعتلا ضعب هيلع قلع

 يسونسلا هبتك ام» :الئاق يسونسلا دقتنا رشع عباسلا دلجملا يفو
 يف ترشتنا يتلا «ىرغصلا ةديقعلا اميس الو دئاقعلا نم - هللا همحر
 ىتح ءاهريغو ةيمسرلا سرادملا وملعم اهيف هوذح اذحو نيبرغملاو نيقرشملا

 ىلع بجاولا نأ :تايهلإلا يف اهتدعاقو «نيئدتبملل دئاقعلا نم هنوعضي اميف
 هيلع ليحتسيو ةفص نورشع ىلاعت هلل بجي هنأب نمؤي هنا ًاعرش فلكم لك
 لهأو فلسلا همهفي ناك امل فلاخم تافصلا هذه ىف هحالطصاو ءاهدادضأ

 «ىلاعت هللا تافصب ناميإلا :مهقالطإ نمو «ةفص» :ةملك ىنعم نم ةغللا
  ثداوحلل ةفلاخملاو دوجولاف «تافص ةيمدعلاو ةيرابتعالا رومألا دعي وهف

 ةردقلاو  هدنع ىلاعت هلل ناتفص صصخملاو ؛«ناكملا ىلإ جايتحالا مدع يأ

 ةباحصلا نم دحأ نع اذه لثم لقني ملو ناترياغتم ناتفص ًارداق ىلاعت هنوكو
 رصتقن فيكف َمَللَي لوسرلا مالك يف وأ نآرقلا يف هركذ مدع عد «نيعباتلا الو

 ام ديؤي لقنلا اذهف ."00؟..مالسإلا ةديقع نيقلت يف ةدمعلا وه هلعجنو هيلع

 رركأو - فلسلا بهذم ىلإ ديشر خيشلل - يجيردتلا لوحتلا نم - هيلإ تبهذ

 )١( هسفن ردصملا :رظنا )//864(.

 .(515/8) هسفن ردصملا (0)

 )41١/9 - 01١١(. ("4 _ ؟/9) هسفن ردصملا (*)

 )84( هسفن ردصملا )1١95/9 - 5١4(.

 )١56/٠١(. هسفن ردصملا (©8)

 ًاضيأو )5١/0( يف ةيشاح :لاثملا ليبس ىلع :رظناو (180/17) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 .(؟/١) رانملل ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم :رظناو (ةيشاح 48/5١)و ةيشاح (7١/؟)

 )/9/989/١1(. رانملا ةلجم (0



 - كلذل ًافلاخم تاونسلا هذه لالخ ىف ًامالك هل دجن فوس اننأل - ىجيردتلا

 يقرتلا ةنس ىلع امنإو ةأجف الو ةرفط راكفألا ريغتت ال :تلق امكو هنأل
 يبأ ةصق انل يكحي ناك امدنع - ديشر خيشلا نأ ىرأو ؛ يجيردتلا دوعصلاو

 وه هتصق اهيف ىري ناك امنإ - فلسلا بهذمل هلوحت يف ' يي رعشألا نسحلا

 مث نيلوأتملا ةلزتعملا نم يرعشألا نسحلا وبأ ناكو ..» :لوقي ذإ ءهسفن

 نم داتعا ام ىلع لظو ةنسلا لهأ اهيف عبتاو لازتعالا دعاوق رهشأ نع عجر

 عجرو «بئاوشلا نم ةنسلا لهأ بهذم هل افص ىتح لازتعالا تاليوأت ضعب

 ."0(. . .ةنابإلا ب ىمسملا هباتك رخآ يف هب حرص امك فلسلا بهذم ىلإ

 يذلا هبهذم انل روصي يذلا ديشر خيشلا باتك نإ :لوقأ نأ عيطتسأو

 ."”(ةعيشلاو ةنسلا» باتك :وه «يرعشألل ةنابإلا يزاوي يذلاو ًاريخأ هل افص

 :يناثلا بلطملا

 نيملكتملل اضر ديشر ةفلاخم

 لك يف مهفلاخي نيملكتملل ًاودع اضر ديشر حبصأ نيحلا كلذ ذنمو

 الو «ةبسانم لك يف مهبتك ىلعو مهجهنم ىلعو مهيلع لمحيو «قيرط
 .هريغ كلس الإ اايبس اوراتخا

 مولع نم 0 ءالكلا ملع نأ :ىري ىحضأ ديشر خيشلا نأ امك 0

 ؛دادغبب ها"؟4 يفوتو ه٠15 دلو «نيملكتملا مامإ ءرشب يبأ نب ليعامسإ نب يلع وه )١(
 روطلا اذه لثميو «ةنسلا لهأ ةديقع ىلإ ًايجيردت لوحت مث ةلزتعملا دقتعم ىلع الوأ ناك

 امو 78 :ص) ةنابإلا ةمدقم :نسح ةيقوفو (84 )485/١6  ريسلا :رظنا :«ةنابإلا» هباتك

 ش .(اهدعب

 .(076/؟9) ةلجملا :رظنا (0)

 14١( 1 ؟4/59) ةلجملا :فلؤملا اذه ةصق عباتو )5191١/59( هسفن ردصملا (0)

 يف لئاسرلا هذه ديشر خيشلا عبط دقو 5١( ال٠ ,0410 و 5758 -51/59)و
 .؟ةعيشلاو ةنسلا» :مساب .درفم باتك لكش

 .(07/8) رانملا ريسفتو )/817  81١5( رانملا ةلجم :رظنا (5)
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 ةعدتبملا ىلع درلل ءاملعلا اهيلإ أجل ةرورض وه امنإو ةيلصألا نيدلا
 يذلا جيجحلا سرحك وهف «ةيعطقلا صوصنلا هيف اوفلاخ اميف ةفسالفلاو

 دجوي مل اذإف «جيجحلا ىلع نودتعملا دجو ام قيرطلا عاطق نم مهسرحي

 نم الو جحلا ناكرأ نم سيل هنأل سرحلا نع ىنغتسي مهيلع يدتعي نم
 الو ءبسن نيدلا نم هل سيل ًاذإ مالكلا ملع نإ ."'”هننس نم الو هتابجاو
 يف ةعدب نيملكتملا بهذم ديشر خيشلا دعي كلذل «ببسب هنم قلعتي

 لك راص» ف اهب اورثأت ةماعلا نأ نيملكتملا ةقيرط رثأ ءوس نمو «''”نيدلا
 بهذيو ردقلا يف ضوخيو ءرينم باتك الو ملع ريغب هللا يف لداجي ّيماع

 ملعلا يف خويشلا نم برقأ ناك املك الدج رثكأ اذه نوكيو ءربجلا بهذم

 ."”«ملسي دلقم الو .مهفي دهتجم وه الف «ةقيرطلاو

 نيدلا اياضق تابثإ مهتلواحم يف ةفلتخم جهانم نوملكتملا كلس دقل

 ةيرظن ةقيرط ىلع «'*”هدحو لقعلاب ىلاعت هللا دوجو ىلع الثم نوجتحيف
 ىلإ جاتحي ال ملسملا» :لوقيو ءاهضفري ديشر خيشلا نإف اذلو «ةيلدج
 ىنبت يتلا لئالدلا نإو «ةيمالكلا ةقيرطلاب ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا

 ريثت اهنأل اهعفن نم ربكأ اهمثإ نوكي دق بولطملا فالخ ضرف ىلع
 يف ىلثملا ةقيرطلا امنإو «كشلا يف نيعماسلا نم ًاريثك عقوتو «تاهبشلا
 .”..ميكحلا نآرقلا ةقيرط كلذ

 عمسلا قيرطب هتابثإ ىلإ نوملكتملا بهذيف رخآلا مويلا يف امأو
 بتك اوفلأ نيذلا ناك" :لوقيف ءديشر خيشلا هضفري ًاضيأ اذهو ."'"طقف

 ةقيرط ىلع مالكلا ملع نإف ءمّلسم ريغ هيبشت اذهو (018/59) رانملا ةلجم :رظنا )١(
 .اهسرحي ملو ءةديقعلا دسفأ نانويلا

 .(87- 45 :ص) يدمحملا يحولا :رظنا (9)

 .(ةيشاحلا يف ؟89/5) رانملا ةلجم :رظنا (*)

 .(5794 :ص) ديهمتلا :ينالقابلا اًلثم :رظنا (4)

 )457/١١(. رانملا ةلجم (6)

 ةنس ةثلاثلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط (555 :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا (5)

 ه6

 لذ



 نوكي ال ثعبلا ىلع ليلدلا نأ نوري ةيرظنلا نانويلا ةفسلف ةقيرط ىلع مالكلا
 ملو .ةيملع ةلدأب لقملاب دياع لدتسي نأ مصرنع نكمي الاذإ ٌايعمس الإ

 5و :ىلاعت هلوقو ه0 وس كادي انَك» :ىلاعت هلوق ءالؤه مهفي
 نم اهريغو ."”9©4 تسييك اك َّنِإ اكَع ادعو ديم نأ وأ آنَأَدَب
 ."0(تايآلا

 ىلع اهضرعو دئاقعلا يقلتل ديشر خيشلا دنع ةحيحصلا ةقي ةقيرطلا امأو

 غلبأ تلصف دق تايهلإلا يف دئاقعلا لئاسم» نأل نآرقلا ةقيرط يهف سانلا
 هللا تافص نايبك ءريثأتلاو عانقإلا نيب ةعماجلا ةيلاعلا نآرقلا بيلاسأب ليصفت
 هتايآو ءريبدتلاو رييصتلاو «نيوكتلاو قلخلا يف هننسو هلاعفأ نايب قايس يف

 يف اهيلع بترتي امو لامعألا يف دئاقعلا ريثأتو ..قافآلاو سفنألا ىف
 ةقيرط ىلع اهملعت بجي امنإ» :دئاقعلا هذهو .*”2. . .ءازجلا نم نيرادلا
 .(©  .نانويلا ةفسالفو نيملكتملا ةقيرط ىلع ال ءنآرقلا

 ةفسلفلا تلضأ» دقف نآرقلا ةقيرط ىلع اوريسي مل نوملكتملا نكلو
 اودتقا الو ءاهب اودتهي ملف ايلعلا بيلاسألا هذه نع مالكلا ءاملع ةينانويلا
 ًادرس ةدورسم هللا تافص يمالسإلا ءشنلا نوئقلي اوقفط لب ءاهنم ءيشب
 «ةيرظن ةلدأب ةنورقم «ةسراد موسر وأ «ةصقان دودحب ةفرعم ادع ةدوذدعم

 بح الو ءنايدلا ةيشخ الو «ناعذإلا ناميإ رمثت ال «ةيلدج تاكيكشتو

 لئالد اهتابثإ يف ضراعتتو «تاهبشلا دكاور ريثت لب ؛نمحرلا
8 0 

 . . . تايرظنلا

 مهناتتفا» :نآرقلا ةقيرط نع اذه نيملكتملا ضارعإ يف ببسلاو

 .(؟9) ةيآلا :فارعألا ةروس )١(
 )1٠١5(. ةيآلا :ءايبنألا ةروس (9)
 )١66/١5(. رانملا ةلجم (9)

 .(*949/6) ةلجملا :ًاضيأ :رظناو )7071١/8( رانملا ريسفت (5)

 .(؟9//81/) رانملا ريسفت (©)

 .(73 791  ؟ا/8/١) قباسلا ردصملا (0)

 لينا



 كلت تلشف دقلو «''”. .نانويلا بتك نع اهوذخأ ىتلا ةيرظنلا ةقيرطلاب

 سانلا نم ًادحأ نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءروصعلا ّرم ىلع ةيفسلفلا تايرظنلا

 ."”(... .فولألا فولأو فولألا نآرقلا ججحب ىدتها» :امنيب اهب دتهي مل

 ذخأيو «نيدلا رثأ نيبو سفنلا يف ةفسلفلا رثأ نيب ديشر خيشلا نراقيو

 هللا ةاضرم ءاغتبا نيدلاب نمؤملا لمعي امنيبف «ةنراقملا هذهل ًاناديم «ةليضفلا»

 اهب لمع نإو ءاهب لمعي املق ةيفسلفلا ةيرظنلا كلت بحاص»و «هباوثو ىلاعت
 ريخ عم هتوهش عم هاوه ضراعت اذإو ءهلمع يف ًاصلخم نوكي املقف ًانايحأ

 ءقحلا باحصأ نم هريغ ىلع «لطابلاب ولو هسفن رثؤي هنإف «هتعفنمو هريغ
 ولو مهسفنأ ىلع نورثؤي :مهنأ نينمؤملا هب ىلاعت هللا فصو امم ناك اذإف

 ىلع مهسفنأ نورثؤي مهتدلقمو ةفسالفلا ءالؤهف «"”صاصخ مهب ناك

 عم عقنلاو ريخلا ليوأت يف نوليمي مهنإ مث «ىنغ رهظ نع ولو «مهريغ
 . («. .ىوهلا

 دعت نأ نكمي «لتقلا ىتح لئاذرلا عيمجو ةشحافلاو ةنايخلاو ةقرسلاو

 بهذملا اذه ًافصاو ديشر خيشلا لوقي «نيرخأتملا ةفسالفلا دنع لئاضفلا نم

 جرخأ بهذم رش وه ةيلمعلا ةفسلفلا يف ديدجلا بهذملا اذهف» :ديدجلا
 نم هيف دعت دسافملاو «لئاضفلا لئاقع ىمست دق هيف لئاذرلا نإف «سانلل

 .””(..ىوهلا كلذ يف مكاحلاو .حلاصملا عفنأ

 نيقلت لجأل عضوت مل» اهنأل مالكلا بتك نم فقوملا سفن ذختيو

 ةفسالفلا تاهبش درل تعضو امنإو «هداقتعا مهيلع بجي ام نيملسملا

 ترشتنا نيملسملا ىف تجار ىتلا بتكلا هذه ببسيو 0 .ةعدتبملاو

 )١( هسفن ردصملا )١/541(.

 ) )9.ةحفصلاو هسفن ردصملا

 .(9) ةيآلا :ةلداجملا ةروس :رظنا (9)

 .(8/6*5) رانملا ريسفت :رظنا (1)
 )5١9/6(. قباسلا ردصملا (6)

 )457/١١(. رانملا ةلجم (5)
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 هبلط يف دمتعا دحأ اهنم ملسي الف فلسلل ةفلاخملا» نيملكتملا تاليوأت

 ."”(. .راصمألا رثكأو رصم يف ةجئارلا دئاقعلا بتك ىلع نيدلا مولعل

 ىلإ نوتأي مهنإف ةفسالفلا ناسلو نيملكتملا ةغل ديشر خيشلا ضفريو

 نإف هريغو توملاك «قلغنتو دقعتتف اهنوبكريو ةطيسبلا ةحضاولا يناعملا
 ةفسلفلا مولع بسحب تالاكشإ اهيلع اودروأ مهنكلو» فورعم رهاظ اهانعم
 ال ةصاخ ةغل نيملكتمللو ."”(نيملسملا بتك يف اهتاحالطصا تلغلغت يتلا

 «نييوغللا نم الو .ءاهقفلا نم الو نيثّدحملا نم ال دحأ اهيف مهكراشي
 «لوفألا» ةملك كلذ نمو «ةنيابملا مامت هنيابي امب ءيشلا نورسفي دق مهنإف

 لاق . "7409 تيفآلا ٌُبِحَأ 5/ َلاَق ّلَقأ آَمَلَظ:ىلاعت هلوق يف تدرو يتلا
 نم لاقتنالاب لوفألا مالكلا ءاملعو راظنلا ضعب رسف دقو» :ديشر خيشلا

 ثودحلا ىلع هتلالدل ةيبوبرلل ىفانملا وه اذه اولعجو ؛«ناكم ىلإ ناكم

 اهنأ برعلا دنع ظوفحملا نإف «هنيابي دق امب ءيشلل ريسفت وهو «ناكمإلاو
 عضوم يف لوقيو .2؟*”2. .موجنلاو نيرمقلا بورغ يف «لوفألا» تلمعتسا
 نم ةقيقحلاو ةيهاملا نع لاؤسلاب ًاصاخ «ام» ب لاؤسلا لعج نإف» :رخآ

 ًايراج نآرقلا بولسأ سيلو . .ةيبرعلا بيلاسأ نم ال قطنملا ءاملع حالطصا
 .(*”..نيبم يبرع ناسلب وه امنإو هقطنم يف وطسرأ بهذم ىلع

 هوركذ ام نأب مزجن اننإ» :ديشر خيشلا لوقي '''قطنملاب قلعتي اميفو
 اوناك نمم مهريغو نانويلا ءامكح نإو ءدارطاب حصي ال قطنملا فيرعت يف

 دعاوق ىلع اهقيبطتب تايهلإلا ىتح اهعاونأب ةيلقعلا مولعلا تابثإ نولواحي

 )١( قباسلا ردصملا )**/5890(.

 .(؟5/١/07) رانملا ريسفت (9)

 .077) ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)

 .(089/ا/) رانملا ريسفت (5)
 .(:8/9) قباسلا ردصملا (5)

 :يناجرجلا :رظنا «ريكفتلا يف أطخلا نع نهذلا مصعي ملع» :هلهأ هفرعي امك قطنملا (5)

 تاراشإلا :انيس نبا :رظناو .رصمب هدالوأو يبلحلا .ط 25١8( :ص) تافيرعتلا

 .ةثلاثلا ءهرصمب فراعملا راد .ط .ايند ناملس .ت (1/1)
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 ىف الو '"تاروصتلا ىف ال هماكحأ ةاعارم اوعيطتسي
  52فلا ١ 1

 أطخلا نع هيعضاو مصعي مل قطنملا نإ :ديشر خيشلا لاق ام قحلاو

 نم ادعأ ا م اوأطخأ هومدخعتسا نيذلا لكد ٠ ريكا يف

 ةجيعت الو اةجتنم يغ وأ ةجحنم بورضو ةدع لاكشأ يلع يلق نارمو

2 
 . هل

 :يناجرجلا :رظنأ .تابثإ وأ يفنب اهيلع مكحي نأ ريغ نم ةيهاملا كاردإ يه :تاروصتلا )١(

 (؟ا///١) يفسلفلا مجعملا :ابيلص ليمج .دو ءرصمب يبلحلا .ط (075 :ص) تافيرعتلا

 .م١/191 ىلوألا «ينانبللا يبرعلا باتكلا راد .ط

 دحلاب بستكي روصتلاو هرمأل رمأ دانسإ :وهو «مكح هعم روصت قيدصتلا :تاقيدصتلا (')

 تابثإلا وأ يفنلاب اهيلع مكحلا عم ةيهاملا كاردإ وه قيدصتلاو ملاعلا ةيهامل انروصت لثم

 كاردإ نمو ثودحلا روصتو ملاعلا روصت نم فلؤم .ثداح ملاعلا نأب كقيدصت لثم

 .(؟ا/ا//١) قباسلا ردصملا :ابيلص ليمج :رظنا .امهنيب ةبسنلا عوقو

 .(3951/57) رانملا ةلجم (*)

 .اهدعب امو (088 : ص) لقعلاو مالسإلا :دومحم ميلحلا دبع .د :رظنا (5)

 مك



 :عبارلا ثحبملا

 هتيصخشل ناك ذإ «ةيميت نبا» رصع وه رصعلا اذه نإ لوقن نأ عيطتسن

 مل «ةضافتناو روهظ هتاباتكلو رصعلا اذه يف ةدوع هحالصإو هتديقعو هتوعدو

 داك دقل ."”ىمادقلا نيفلؤملا نم فلؤمل الو «هلبق يمالسإ حلصمل نكت

 ثيدحلا لهأ اياوز يف الإ دوجو هل نكي مل ذإ «سردني نأ فلسلا بهذم

 يف رهظ نأ الول «سانلا يف هب اورهجيل اونوكي مل نيذلاو «ةلبانحلا نم
 ناك دقل .ةيميت نبا مالسإلا خيش نيددجملا ميعز يرجهلا نماثلا نرقلا لئاوأ

 ةعاجشو ةرارحب هرصع يف ةمئاقلا بهاذملاو قرفلا عيمج هجاو ىتح ًايوق

 ترس نأ بشنت مل ىوتف هب بتكو ةحارصو ةأرج يف فلسلا بهذم نلعأف
 وهف هلوح اوفلتخاو هيف سانلا مصتخاو .”حيرلا ريس يمالسإلا ملاعلا يف

 مسجمو هبشم رخآ قيرف رظن يفو «مانألا ةودقو مالسإلا خيش قيرف رظن يف

 ." لَك لوسرلل صقتنمو

 قلفك  ةنسلاو باتكلا - نييحولا رون ةيميت نبا يدي ىلع عش دقل
 ميقتسمو داقتعالا حيحص رشنيو «ةفسلفلاو ديلقتلا مالظ ددبي «حبصلا

 )١( :ص) ةيميت نبا :يودنلا نسحلا وبأ :رظنا  )5١ةعبارلا تيوكلا ملقلا راد .ط /١551ه.

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط ( 7 5 :ص) يفلسلا ةيميت نبا :ساره ليلخ دمحم :رظنا (0)

 .ه4٠5١ ىلوألا توريب

 .ةحفصلا سفن قباسلا ردصملا (©

 م8ا/ 1١



 نورقلا لاوط لاجرلا راكفأ هيلع نزوت ًانازيم ةيميت نبا حبصأو .قالخألا
 ةرطنقلاو «ةرخأتملا روصعلا يف فلسلا لثمم حبصأ هنأل .ةلواطتملا ةقباسلا

 نم ناك ًانالف نأ مهمجارت يف نومجرتملا ركذي ىتح 0 ىلإ ةلصوملا

 ."”هنع نيلئاملا وأ ةيميت نبا ىلإ نيلئاملا

 خيش نع لاب اذ اعيش فرع ديشر خيشلا نأ ىلع ليلد يأ يدل سي
 مالسإلا خيش مسا ركذ اهيف درو ةرم لوأو ءرصم ىلإ هلوصو لبق مالسإلا
 هظيرقت ةبسانم يف رانملا نم ثلاثلا دلجملا يف تناك ديشر خيشلا ناسل ىلع
 عفر» و «قلخلاو قحلا نيب ةطساولا» :امه مالسإلا خيش لئاسر نم نيتلاسرل
 ؟مالسإلا خيش ىري ديشر خيشلا' ناك فيكف ."”مالعألا ةمئألا نع مالملا
 نبا دمحأ مامإلا ناك دقلو» :ديشر خيشلا لوقي رانملا نم عبارلا دلجملا يف

 ييحملاو نيدلا مولعب طيحملاو ةعدبلا لذاخو ةنسلا رصان هرصع يف ةيميت

 ىلإ ةوعدلاو عدبلا ةبراحمل هملق ماسح درج ناكو «نيدهتجملا داهتجا

 ضعب هيلع لمحف نيدلا لوصأو دئاقعلاب قلعتي اميف اميس ال فلسلا بهذم
 امك هيف اوضاخف «ةماعلا ءاضرإب مههاجو مهشاعم نوري نيذلا ديلقتلا ءاملع
 ."0(. . .هلبق نم ةمئألا يف اوضاخ

 وه ناك دقف» :هخيشو ميقلا نبا نع ًاثدحتم رخآ عضوم يف لوقيو

 لهأ ملعأ  ةيميت نبا دمحأ مالعألا ملعو مالسإلا خيش لب  هخيشو
 نع نيدلا ملع بلطي دحأ ينغتسي ال هنأ :يدنعو .ةنسلاو باتكلاب ضرألا

 ام لك ىلع علطي مل ديشر خيشلا نأ مغرو .*”2...امهبتك ىلع عالطالا

 .تشخلا نامثع :ت «ةرهاقلا «نآرقلا ةبتكم .ط ١4( :ص) ملعلا بلط :يناكوشلا :رظنا )١(

 خيش فرع ديشر خيشلا نأ يداقتعا تركذ نأ قبس دقو (161/5) رانملا ةلجم :رظنا (0)

 دي يف عقو ينيرافسلا باتك نأ تحجرو راونألا عماول يف ينيرافسلا ةطساوب مالسإلا

 يه ثلاثلا دلجملا يف ةبسانملا هذه نوكت نأ لمتحيو نظ اذه .ًاركبم ديشر خيشلا
 يف ناتلاسرلا ناتاه تعبط دقو الماشو الصفم ناك ينيرافسلا باتك نأ الإ «ةيادبلا

 .(101/) رانملا ةلجم :رظنا .رصمب ديؤملاو بادآلا ةعبطم

 .(؟19/7/5) رانملا ةلجم (9)

 )1١5٠0/56-١5١(. هسفن ردصملا (؟)
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 :ىري - هيلع علطاو هأرق ام لالخ نم هنأ الإ ميقلا نباو مالسإلا خيش هبتك

 باتكلا ىلع ًاقابطناو ًاقيقحتو ةياده مالسإلا ءاملع بتك ام لضفأ نم اهنأ»

 عومجم يف نيملسملا بتك نم هفرعن اميف اهل ريظن ال لب «ةنسلاو
 .206. . .اهايازم

 خيش بتك امأ» :لوقيف هتايثيح نايبب اذه همكح ديشر خيشلا انل رربيو

 مههبشو مهلئالد ريرحتو مهقرف فالتخا ىلع نيملكتملاو ةفسالفلا بهاذم

 ةنسلاو باتكلا صوصن نم ذوخأملا حلاصلا فلسلا بهذم نيبو ءاهيلع

 ينغي ال هنإ هللاوو ...اهل نيعباتلا يعباتو نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع مهفو

 حورشك مهلاثمأو ةرعاشألا بتك رهشأ ىلع فوقولا اهنم ءيش نع الو اهنع

 بتكلا هذه رثكأ نإف دصاقملاو فقاوملاو ةينازاتفتلاو ةيناودلا ىشاوحو

 حلاصلا ةمألا فلس ةديقع ةفرعم ىلإ لوصولا نكمي الو «ةينانوي ةيفسلف

 200.0. .اهنم

 :الئاق ديشر خيشلا هب دهشي امك مالسإلا خيش بتك تازيمم نمو

 امب طاحأ نم ةلملا هذه ءاملع نم دحأ بتك يف دجأ مل يننأب هللا دهشأو»

 نيثدحملا نم سانلا لاوقأو صوصنلا ظفح نم - ةيميت نبا ينعي هب طاحأ

 ريرحتو اهقيقحتو مهتلدأ ىلع فوقولاو ...ةعدتبملاو ةفسالفلاو نيملكتملاو
 ."06.. .هيلع ةجحلا ةماقإو ةمألا فلس هيلع ناك يذلا قحلا

 ىلع دهشأ انأف» :لوقيف - قحلاب ًافارتعا - هسفن ىلع ديشر خيشلا رقيو

 هذهو :'...امهبتك ةءارقب الإ فلسلا بهذمل يبلق نئمطي مل يننأ يسفن
 ةلصوملا ةرطنقلا وأ قيرطلا قحب دعي ةيميت نبا نأ نم هتركذ ام ديؤت ةداهشلا .

 )١( هسفن ردصملا )*/89(,

 )9( رانملا ةلجم )666/1١6(.

 ( هسفن ردصملا )9١/؟١7١(.

 )54( رانملا ريسفت :رظنا كلذ رركو (580/7”) هسفن ردصملا )١/75057  3867(.
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 ."”ةعدبلا راصنأو ةنسلاو باتكلاب لالدتسالا ءادعأ

 هتذمالت ماق دقو ءرفكلاب خيشلا ماهتا ىلإ بصعتلا مهب لصو دقو

  تاءارتفالا هذه ىلع درلاب  هرصع ءاملع رابك نمو - هللا همحر

 خيش نع عافدلاب ديشر خيشلا ماق دقف ..ًاضيأ ثيدحلا يفو  '”ميدق

 نيملكتملا روهمجل مالسإلا خيش ةفلاخم نعف «ةبسانم لك يف مالسإلا

 - ةيميت نبا ينعي  لجرلا اذه ةئطخت كنلوهي الو» :ديشر خيشلا لوقي

 ال هنأ ناطيشلا ةهبشب ًارورغ راظنلاو ةفسالفلا نم نيطاسألا كنئلوأ عيمجل

 «ىلوأو باوصلاب قحأ نوكي ىتح ىكذأو مهنم ملعأ وه نوكي نأ لقعي

 قرفلا هذه ةلدأ عم هتلدأ تضراعت عرتخم بهذم بحاص سيل لجرلاف

 نم لك اهتايرظنب عدخنا يتلا ةيلقعلا ةلدألاب حجرن ىتح رمألا انيلع هبتشاو
 يف ءاج ام لكب ناميإلا مهبهذم ساسأ و ءًاريثك وأ اًليلق هنع ذش

 لبق ةمألا ريخ هيلع ناك يذلا هجولا ىلع هلوسر نع ٌحصو هللا باتك

 .".. .ًاعيش اهتقرف يتلا تايرظنلاب اهناتتفا

 نيروهشملا ةعبرألا ةمئألا نيب اضر ديشر نراقي ةيهقفلا عورفلل ةبسنلابو
 رابخألا نم مهلك هيلع اوعلطي مل ام ىلع علطا هنإ» :لوقيف ةيميت نبا نيبو

 امو مه هولاق ام فرعو هظفحو هريغ ىلعو هوور ام ىلع علطا هنأل راثآلاو

 فالخ ركذي هيواتف يف وهف ءاهيناعمو اهديناسأ يف مهنارقأ نم مهريغ هلاق

 نيبيف ةلدألا هذه صحميو مهنم لك ةلدأو ةلأسملا يف نيدهتجملا ةمئألا

 وه هحجر ام نأ ىري فاصنإلا رظنب هيواتف لمأت نمف «ليلدلاب اهنم حجارلا
 دحأل يغبني ال» هنأ ديشر خيشلا ىري كلذ عمو :0”24...بلاغلا يف قحلا

 تاكرحلا يف اهرثأو مالسإلا خيش ةوعد :لوبقم نيدلا حالص :ليصفتلا ديزمل رظنا )١(

 ؛يهلدوين «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم .ط 1١87 -11١( :ص) ةرصاعملا ةيمالسإلا

 .ها7١51١ ىلوألا ءدنهلا

 .(4714/51) ةلجملا .هتعلاطمب حصنو ؛رفاولا درلا» باتك ىلإ ديشر خيشلا راشأو (؟)

 .(9/55١؟) رانملا ةلجم (*)

 .(155 1 ؟7/58) هسفن ردصملا (5)

 ل



 .."370...قالطإلا ىلع اذكه ةعبرألا ءالؤه نم ملعأ ةيميت نبا نإ لوقي نأ

 ضعب يدعت ببسب ناك ديشر خيشلل مالسإلا خيش نع عافد ربكأو

 باجأ دقف .باهولا دبع نب دمحمو ةيميت نباو فلسلا بهذم ىلع ةضفارلا
 هنأ يس (9) 5 5 5 0 0 07

 .اليلق هطسب بجي ام وهو باهولا دبع نب دمحم عابتأ «ةيباهولا» اميس

 :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش ةوعد نم ديشر خيشلا فقوم
 نبا ةوعدل ًادادتما باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش ةوعد ربتعت

 يذلا لثم اذهل لاكي نأ نذإ مرج الو .يفلسلا جهنملاب كسمتلا يف ةيميت

 .ةيميت نبا نع عفادي نم باهولا دبع نبا نع عفادي نأو .هفلسل ليك

 يف «باهولا دبع نب دمحم خيشلا» ةوعد نع ديشر خيشلا فرعي مل

 بذكلا نم نسلألا هلقانتت امو كاذنآ سانلا ةماع هفرعي ام الإ ماشلا
 خيشلا فرعي ملو ."”(باهولا دبع نب دمحم خيشلا» ةوعد ىلع ءارتفالاو
 خيرات ىلع عالطالاو رصم همودق دعب الإ ةوعدلا هذه ةقيقح ديشر

 نع رصم ىلإ باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعد تلصو دقلو .*”يتربجلا
 مهملع مهعمو يلع دمحم اهيلاو مهب ىتأ نيذلا هدافحأو هدالوأ قيرط

 نب دمحم مالسإلا خيش ةرسأ نم ريبك ددع رصم ىلإ مدق دقل «مهبتكو

 نيب نوشمي ءاقلط اوناكو ءرهزألا يف مهضعب سردو «باهولا دبع
 ترشتنا اوفنصو اوسّردو رهزألا يف اوسرد مهنألو ببسلا اذهلو «*””سانلا

 .(5؟5/58) هسفن ردصملا )١(

 ةلماك ةيميت نبا ةمجرت ديشر خيشلا رشن دقف ءاهدعب امو (0/!4) رانملا ةلجم :رظنا (6)
 .درلاو هيبنتلاو قيلعتلا عم «ةنماكلا رردلا» نم

 .ه1١ا/4 ةثلاثلا .ط (8 7 :ص ةمدقملا) ناسنإلا ةنايص :اضر ديشر :رظنا 0

 .(8 :ص) قباسلا عجرملا :اضر ديشر :رظنا (4)

 دجن ءاملع :ماسبلا :رظنا و (19 5 :ص) قباس ردصم :يلع دمحم ريمألا :رظنا (©)

 :رشب نباو ءه69١51١ ةيناثلا ءضايرلا «ةمصاعلا راد .ط (١5٠؛و 1860و 4 واالال/١)

 .(84و ؟١٠/؟) دجملا ناونع
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 ذيملت نسح نب نمحرلا دبع يقب دقل .""تفرعو رصمب ةوعدلا هذه

 هنبا يقبو ءهنطو ىلإ هتدوع لبق رصم يف تاونس نامث ةدم يتربجلا
 خيشلا ةوعد نأ حضتي اذه نمو .رهزألا يف ًاماع نيثالث «فيطللا دبع»

 اذامف .اهتقيقح ىلع ديشر خيشلا اهفرع كانهو ءاركبم رصمل تلصو دمحم
 اهيف ترثك يتلا نورقلا نم نرق لخي مل» :ديشر خيشلا لوقي ؟اهنع فرع

 ميلعتلاو ةوعدلاب ءاهنيد رمأ ةمألا هذهل نوددجي نيينابر ءاملع نم عدبلا
 «نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع نوفني لودعو «ةودقلا نسحو

 نم يدجنلا باهولا دبع نب دمحم خيشلا ناك دقلو ...نيلهاجلا ليوأتو

 صالخإو ءديحوتلا ديرجت ىلإ وعدي ماق «نيددجملا لودعلا ءالؤه
 (ةِْكَع نييبنلا متاخ هلوسر ناسل ىلعو هباتك يف هعرش امب ءهدحو هلل ةدابعلا

 هتامرح ميظعتو «ةكورتملا مالسإلا عئارش ةماقإو يصاعملاو عدبلا كرتو
 ."0(. . . ةكرهنملا ةكهتنملا

 نم ناك دقو» :ديشر خيشلا لوقي دجن يف ةوعدلا هذه رثأ نعو

 ةدابع لاطبإ دجن يف مالسإلل ددجملا باهولا دبع نب دمحم ريثأت تانسح

 صالخإو ديحوتلا ديرجت لهأ الإ اهيف قبي ملو ءاهنم نجلا ريغو نجلا
 خيش ةوعد ريصن وه ديشر خيشلاو نيحلا كلذ نمو .*”0...هلل ةدابعلا

 ىلع دريو هلئاسر رشنيو لكفاصم يف باهولا دبع نب دمحم مالسإلا

 نب فيطللادبع خيشلا تافلؤم ديشر خيشلا ىلإ تلصو دقلو .'هئادعأ

 امو (187 :ص) ةيفلسلا باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةديقع :دوبعلا حلاص :رظنا )١(

 .اهدعب

 .(4١5و 1١86 :ص) قباسلا ردصملا :ماسبلا :رظنا (؟)

 .(2- 5 :ص) ةمدقملا :ناسنإلا ةنايص (9)

 .("59/8) رانملا ريسفت (5)

 .(١581و )741/71١ ًاضيأ رظنا و (056و ه"31و 5”#”/59) زانملا ةلجم :رظنا (8)

 :رظناو )585/1١( ةلجملا] .دمحم خيشلل تاهبشلا فشك ةلاسر ديشر خيشلا رشن ()

 رظناو .كلذ ريغو (080و 506/11) فيطللا دبع خيشلل لئاسر رشنو )359/1١(([

 .ضرغلا اذهل «زاجحلاو نويباهولا» فلأو )89/1١"(

 لحد



 ..» :هبتك نعو هنع لوقيو '''هرانم يف اهضعب رشنو نسح نب نمحرلا دبع
 لوصأو ةيبرعلا نونفب ًاملع عسوأ ناك فيطللا دبع خيشلا نأ رهظي يذلا
 ىده يذلا وه هدج نكلو «مالسإلا خيش هذج نم ثيدحلا حلطصمو هقفلا

 ماقو مالسإلا ساسأ وه يذلا ىلاعت هللا ديحوتب قيقدلا عساولا ملعلا ىلإ

 ناكو «صلاخلا هللا نيد ىلإ فولألا تائمو فولألا هب هللا ىدهو ةوعدلاب

 0 . . هتاثسح ضعب نم اذه فيطللا دبع مهنمو - هدافحأو هدالوأ

 خيشلا ناكف «ةثلاثلا ةيدوعسلا ةلودلا تماق ديشر خيشلا ةايح يفو

 نإ :لوقن نأ عيطتسنو ءاهل ريصن ربكأ  هدعب نمو اهمايق لبق نم  ديشر

 ًاعافد ءاضيأ اهلاقمو «ةثلاثلا ةيدوعسلا ةلودلا لاح ناسل تراص رانملا ةلجم

 نأ ةلوهسب عيطتسنو «ةبسانمو لفحم لك يف اهكلمل ًادييأتو اهل ةياعدو اهنع

 فقوم ناك دقلو «"”رانملا ةلجم نم ةريخألا ءازجألا ةعلاطمب كلذ كردن
 ثحبو ةسارد لحم ةيدوعسلا ةلودلاو دمحم خيشلا ةوعد .نم ديشر خيشلا

 .٠ نيج ابلاو 8 ش (© .فحابلاو ءاملعلل

 )١( :رظنا )583/959(.
 ةماهفلا ةودقلا ةمالعلا :وه نمحرلا دبع نب فيطللا دبعو (575/58) رانملا ةلجم (؟)

 ةنس ةيعردلا يف دلو «باهولا دبع نب دمحم نب نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع
 قباس ردصم ماسبلا :رظنا .ه1797 ضايرلا يف يفوتو ءرهزألا يف سردو ه0
 .اهدعب امو (7١5؟ :ص)

 و 150و#7 ىو ١/58 2006/7ا/ ءاهدعب امو الا و157/57/ .610/5) :الثم :رظنا ()

 راآ؟"وا66/١1١١ ءالثا؟ و الآ5 وا5ؤ509و :75#و ؟؟#و ١86 والاالاو 48

 .(8م رار ن# رم

 نب دمحم خيشلا ةوعدو ءاضر ديشر خيشلا :ناملسلا هللا ديع دمحم :اهنمو (54)

 يف اهرثأو «باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةديقع :دوبعلا حلاص روتكدلاو .باهولا دبع

 .اهدعب امو (586 :ص) .يمالسإلا ملاعلا
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 :سماخلا ثحبملا

 لك يف ًادلجم نيثالثو ةسمخ بتكي ًابتاك نأ لوقعملا نم ناك دقل
 اذكهو .ناكمب ةرثكلا نم هدراوم نوكت نأ ,ةحفص فلأ نم برقي ام دلجم

 اهريغ نود ةديقعلا يف هدراوم ىلع رصتقأس ينإف كلذلو ءديشر خيشلا ناك

 «ةلوادتملا ريسفتلا بتكب ناعتسا دق هللا همحر خيشلا ناك نإو .مولعلا نم

 رصتقأس يننأ الإ «ةديقعلا لئاسم ريرقت يف ءاهحورشو ثيدحلا بتك اذكو

 خيش تافلؤمب أدبأسو «ةرشابم ةديقعلا يف هعوضوم ناك ام ىلع ًاضيأ

 .ةيميت نبا مالسإلا

 :ةيميت نبا تافلؤم :ًالوأ

 يف الإ مالسإلا خيش بتك فرعي مل ديشر خيشلا نأ يل رهظ يذلا

 ؟رصم ىلإ مالسإلا خيش بتك تتأ فيك نكلو ءرصم
 رفص يف ةيردنكسإلا لصوو ه8٠٠ ةنس أرصم مالسإلا خيش طبه دقل

 ايئاهن رصم رداغ مث ةيردنكسإلا ىلإ داع مث ةرهاقلا ىلإ رفاسو هاله89٠ ةنس

 هذه يف ناكو «نيئس عبس يلاوح رصم يف ىضمأ هنأ يأ ءهالا 7 ةنس يف
7 

 ."”هرثأ هل ناك كلذ نأ دب الو ءاهنع بيجيو ةلئسألا هيلإ درت ةرتفلا

 ضرراعتلا ءرد : ةيميث نباو .ليجلا راد ّط )١6/١( ةنماكلا رردلا :رجح نبا :رظنا قنلإ

 .اهدعب امو 2/1(
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 دجوي ناك لب «ةلبانحلا نم مهنم ريثكو ماوشلل قاور رهزألا يف ناكو

 هل ناك امك كانه سردي ناك «دمحأ» بهذم نأ امك «ةلبانحلل هلمكأب قاور
6 10 
 . ”نوروهشملا هتمئا

  ةوعدلا ةمئأ نم ةريبك دادعأ لوصو وه  ىيأر ىف ربكألا ببسلاو

 دمتعا يتلا بتكلا مهعاتم يف اولمح مهنأ دب الو ءرصم ىلإ قبس امك

 ةيميت نبا مالسإلا خيش بتك اميس الو ءدجن ىف ةوعدلا ةمئأ اهيلع

 ام سفنأ نوكيف «ةيفلسلا مهترضاح ةيعردلا تبرخ دقو اميس ال .""”هتذمالتو

 خيشل ضراعتلا ءرد عبط .ءيلع دمحم اهأشنأ يتلا ةعبطملا يفو

 ءردو «بتكلا هذه عبط رثكو كلذ دعب عباطملا ترشتناو ."”مالسإلا

 : لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد - ١

 حجارلا ىلع .*007197و 7١ يماع نيب باتكلا اذه مالسإلا خيش فّلأ

 ضراعتلا ءرد نم ةخسن ىلع لصح هنأ ذب الوءه6١7١ ةنس ةيردنكسإلا

 ثلث زواجتي ال هنم عوبطملا ناك نإو «ةنسلا جاهنم» شماه ىلع عبط يذلا

 ىلع ديشر خيشلا علطيل ايفاك ناك ردقلا اذه نأ الإ «يقيقحلا باتكلا مجح

 ةّرم هنع لقنو «'”اليوط ًاصن عوضوملا اذه يف باتكلا اذه نم ةيميت نبا

 رظناو 3١4(« و 3+5 7501 ,١١5:ص) رهزألا عماجلا خيرات :نانع هللا دبع :رظنا )١(

 ١1/1(.  ١ا/٠) هروطتو هخيرات :رهزألا ةيرصملا فاقوألا ةرازو :ًاضيأ

 (79185١٠و١ا/ا//١) دجن ءاملع :ماسب نباو )1١15/١( دجملا ناونع :رشب نبا :رظنا (6)

 .اهدعب امو

 .ضراعتلا ءرد ةمدقم : ملاس داشر دمحم :رظنا ةرفز

 .اهدعب امو )١91/557( رانملا ةلجم :رظنا (©)

 لحن



 بهذم نإ :لوقأ نأ عيطتسأو .'قالوب ةعبط نم 177/7 - ج نم ىرخأ

 لقن ءاوس «مالسإلا خيش بتك هردصم ناك اضر ديشر هانبت يذلا فلسلا

 .ًاحيملت وأ ًاحيرصت

 هيلع ماقو ةيميت نبا ىلع ركنأ ام لوأ يهو :ةيومحلا ىوتفلا - ١

 اقيقحت تافصلا يف فلسلا بهذم اهيف ةيميت نبا ققح دقو ءاهببسب هورصاعم
 «ةيفرشلا ةرماعلا ةعبطملا يف ه7 ةنس ءرصمب تعبط دقو ءهيلإ قبسي مل
 ديشر خيشلا اهنع لقن دقو «ىلوألا : ةعبطلا «ىربكلا لئاسرلا ةعومجم نمض

 علطا نم نأ ييأر يفو «'"”هل هريرقتو فلسلا بهذمل مالسإلا خيش قيقحت

 فرعو فلسلا بهذم ىلع فقو دقف ضراعتلا ءردو «ةيومحلا ىوتفلا ىلع

 .نايب متأ هل نيبتو هفلاخ نم ىلع هلضف

 يذلا ديحوتلا مالسإلا خيش ررق باتكلا اذه يفو :لسوتلا - “
 جلاعو «"'ولغلا وهو هلصأ عطقو كرشلا ةدام مسحو ء«لسرلا هب هللا لسرأ

 .هعاونأو ءاعدلاو ءاهعاونأو ةعافشلاو ءهعاونأو لسوتلا :ةيتآلا اياضقلا هيف

 .دودرم يعدبو دومحم يعرش وه ام نيب اذه لك يف ًاقرفم

 ,22تارم ثالث هعبط دقو «؟*”هعبطل ديشر خيشلل باتكلا اذه لسرأ

 ."”ريسفتلاو «ةلجملا يف هنم ًاجذامن لقنو .م1904-< ه17717١ ةنس اهلوأ

 ."”دبأ ةلأسملا هذه يف ديشر خيشلا ئطخي ملو

 مالسإلا خيش لوانت ةلاسرلا هذه يفو :صالخإلا ةروس ريسفت - 5
 اصن ديشر خيشلا لقن دقو «هباشتملاو مكحملا» :اهمهأ نم ةريثك تاعوضوم

 .اهدعي امو )5١17/59( قباسلا ردصملا :رظنا )١(

 .(501/59) رانملا ةلجم :رظنا (؟)

 .د :تء «ةنيل راد .ط (5 : ص) ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا :رظنا (9)

 ه509١ ىلوألا .ءيلخدملا عيبر

 .(681/7و575 وؤالال/١؟) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 .(5؟6/؟ا/) قباسلا ردصملا (6)

 .(581/57) قباسلا ردصملا (5)

 .ثحبلا اذه نم (١54:ص) لسوتلا ثحبم رظنا 0
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 كلت تاعوضوم نمو ءعوضوملا اذه يف رانملا ريسفت يف ةيميت نبال ًاليوط
 دق اضر ديشر نأ دب الو «ىلازغلا ىلع ةيميت نبا تاداقتنا ضعب ةلاسرلا

 ."0بناجلا اذه ىف ًاضيأ اهنم دافتسا

 حئاول» يف ينيرافسلا ةطساوب ديشر خيشلا اهنم دافتسا :ةيرمدتلا  ه

 لهأ دعاوق نم ةماه ةدعاق يف مالسإلا خيش مالك هنع لقنو ,"”«راونألا
 لوقلاك تافصلا ضعب يف لوقلا» يهو .تافصلا نيب قيرفتلا مدع يف ةنسلا
 ."”0ضعب يف

 ىلع ءانب ةيرعشألا نوتم دحأل حرشلا اذه ةيميت نبا فلأ :ةيناهفصألا "5
 ىلع هيبنتلا ًاطرتشم هقفاوف ها/17 ةنس كلذو رصم يف هدوجو ءانثأ مهضعب بلط
 اذه نع ًاريثك «راونألا حئاول» يف ينيرافسلا لقن دقو ,؟؟7تافلاخملا نم اهيف ام

 خيش ىواتف عومجم نمض عبط هنإ مث «نذإ ديشر خيشلا هفرع دقف , ””فلؤملا
 .”هالسإلا خيش بتك رئاس عم هئانتقا ىلع ءارقلا ثحو هظرقف مالسإلا

 هيلع علطاو ."”دنهلا يف باتكلا اذه عبط :لوزنلا ثيدح حرش -
 هلوزن هيبشتب مهتا دقو «ةيميت نبا نع هعافد قايس ىف «هنع لقنو اضر ديشر

 .©تاحفص سمخ لقنلا غلبو ءوه هلوزنب ىلاعت

 )١( رانملا ريسفت )١177/5( غلب اًليوط اًلقن هنع لقن دقو  7١:ص نم .«ةحفص 2978 145.
 رانملا .ط )185/١- 1١417( ينيرافسلا :عم نراقو )/7١7 _ 7١6( رانملا ريسفت :رظنا (0)

 .ها1777 ةنس

 .ط اهدعب امو )590/١( ةيدهملا ةفحتلا :يدهم نب حلاف :ةدعاقلا هذه حرش :رظنا ()

 .ه555١ ةيناثلا «ةيمالسإلا ةعماجلا

 مسق  ةيجهنملا ةنسلا ثوحب نم :يلوتم دمحم رمات :حرشلا اذه نع ريرقت :رظنا قه
 .ه515١ ةنس «ةديقعلا

 ريسفت :اضر ديشر هلقن صن ىف همسا ركذ دروو (174 و79115١1 :ص) :الثم :رظنا (4)
 7١(. ١ 4/6) رانملا

 .(هم5 )006/١6  رائملا ةلجم :رظنا ()

 .(71078/6 5) رانملا ةلجم :رظنا (0
  اهدعب امو )5١/5” لوزنلا ثيدح حرش :عم نراقو (1817 - 778/85 :ص) نم (0)

 .(ىواتفلا عومجم نمض

 ا/ ١



 يهو ل م ةئنس ةنس عومجملا اذه عبط :ةيميت نبا ىواتف م4

 ءزجلا يفو ,مالسإلا خيشل ىواتف اهيف ام رثكأو «رابك تادلجم سمخ

 «ةينيعستلاو «ةينيعبسلاو «ةيناهفصألا حرش : لئاسرلا هذه تعضو « سماخلا

 ثح دقو «تاللماعملاو دوقعلاب قلعتت ىواتف تادلجملا هذه ىف نأ امكو

 .'”اهيلع عالطألا ىلع هءاّرق ديشر 00

 هل دجأ ملو ءطقف ديشر خيشلا هيلإ راشأ : ميقتسملا طارصلا ءاضتقا

 ("”تايكرشلاو عدبلا ةبراحم يف هنم دافتسا دق نوكي نأ دب ال ل «هنع ًالقن

 (*”بئنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن ال ةدعاق حرش ٠

 خيشلل يرثألا تجهب دمحم خيشلا اهلسرأ :دوجولا ةدحو لاطبإ ١

 يركش دومحم نم داشرإب كلذو «لئاسرلا نم ةعومجم عم اضر ديشر

 «نيرشعلاو سداسلا دلجملا نم ًاءدب ًاعابت ديشر خيشلا اهرشنو ."”يسولآلا

 خيشل لئاسر نم «رانملا ةلجم» نم ءزج الو لب دلجم ولخي ال حبصأ دقو
 .مالسإلا

 ةلاسرلا هذه :'"ةيعافرلا ةيحئاطبلا ةلجاجدل ةيميت نبا ةرظانم -

 فورعملاب رمألا ةماقإ نم ةيميت نبا هب ماقو هل ىدصت ام مظعأ نم يه

 ."7لبق هيلإ راشملا عومجملا نمض يهو ءركنملا نع يهنلاو

 خيش ىواتف نم ىرخأ ةعومجم دعب اميف خيشلا عبط دقو (000/5) رانملا ةلجم :رظنا )١(

 .(151/51 و455/51/و ”847/17) رانملا ةلجم :رظنا .قارعلا نم هتءاج «مالسإلا

 .(006/0) رانملا ةلجم :رظنا (*9)

 .ثحبلا اذه نم (208:ص) و (5؟5/719/) قباسلا ردصملا :رظنا (9)

 .(145و1؟5/١1؟) قباسلا ردصملا :رظنا (84)

 نم ءزج يه ءاهدعب امو (519/5) عومجملا يف يهو (7”؟/57) رانملا ةلجم :رظنا (8)

 طا «ةيفوصلا ةلهجلا عدب نم مالسإلا يفاني اميف ةيلقنلاو ةيلقعلا ججحلا» ىمست ةلاسر

 ةاعد نم نيدلاو بدألاب ملاع خرؤم «يلاعملا وبأ وه يسولآلاو )١87/1( عومجملا

 .(1757/8/) مالعألا :يلكرزلا :رظنا .حالصإلا

 .اهدعب امو )550/١١( ىواتفلا عومجم يف يهو (180١و0/57١٠ ةلجملا :رظنا (5)

 .(199/55) ةلجملا :رظنا 60
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 عومجملا نمض . م تناك :ةفوصتملا دنع ةقرخلاو ةوتفلا سابل

 ,"نيئزج يف ةلجملا يف اضر ديشر اهرشنو اي قباسلا

 ديشر خيشلا اهرشن :عدبلا لهأ ةمحر يف ةنسلا لهأ ةدعاق - 4
 ىلع درلا يف هجهنم صخلو مالسإلا خيش بتك ام سفنأ نم اهنإ : :لاقو
 :ةيناثلاو .ةلدألاب قحلا نايب :ىلوألا «نيتلأسم يف اهلالخ نم عدبلا لهأ

 ."'ليوأت ةهبش هل نيعم صخش ريفكتب مزجلا مدع
 عدب نايب يف اضر ديشر هيلع دمتعا :"9ءارقفلاو ةيفوصلا - 6

 .ةيفوصلا

 دقو .«؟”هالسإلا خيشل ىواتف عومجم نمض تعبط :ةينيعبسلا - 5
 ٠ نيعبس نبا ىلع هيف در

 ةعماج يف «هاروتكدلا» ةجردل باتكلا اذه ققح دقل :ةينيعستلا -

 هيلإ راشملا «ىواتفلا عومجم» نمض اضر ديشر هيلع علطا دقو 0 ”مامإلا

 عم 2 دقو «ةضفارلا ىلع ّدر مظعأ وهو :ةيوبنلا ةنسلا جاهنم - 6
 ءرد ىلع علطا دق ديشر خيشلا ناك اذإو «قالوب ةعبطم يف «ضراعتلا ءرد)

 علطا هنأ ىلإ راشأ دقو «ةنسلا جاهنم» ىلع ةرورض ًاضيأ علطا دقف ضراعتلا

 ."9هالسإلا خيشل ءةضفارلا ىلع درلا يف باتك ىلع

 ديشر اهرشنو مالسإلا خيشلا عفر لاؤس باوج يه :ةيشكارملا - 4

 )١( عومجملا يف يهو (ه778و760/955) ةلجملا :رظنا  6/1١م (.

 .(597 - ؟77/8/) عومجملا يف يهو (؟1*/81) ةلجملا :رظنا (90)

 .(05/0) ةلجملا :رظنا 96

 .شيودلا ىسوم :ت ؛4داترملا ةيغب» مساب ةدرفم تعبطو )066/١5(« رانملا ةلجم :رظنا (5)
 .ه5416١ «ةثلاثلا .مكحلاو مولعلا ةبتكم .ط

 .نطولا راد .ط (2006 :ص) ؛ةيميت نبا تاطوطخمل تبثلا» :لبش يلع :رظنا (6)

 .(171/9؟) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 ل



 هللا تافص ةلأسم» :هلوقب اهل نونع هنكلو مسالا اذه ركذي نأ نود اضر

 ."'”«تابثإلاو يفنلا نيب هولعو ىلاعت

 ينكلو ةيميت نبا تافلؤم نم كلذ ريغ ىلع ديشر خيشلا علطا دقو

 .ةرشابم يدقع هعوضوم ناك ام ىلع انه ترصتقا

 :ةيميت نبا ةسردمو ( ها/١5 :ت) ميقلا نبا تافلؤم :ًايناث

 ةنس رائملا ةعبطم يف ةرم لوأ عبط دقو :نيكلاسلا جرادم - ٠

 ديشر خيشلا هنم لقنو .ميقلا نبا مامإلا بتك ام ريخ نم وهو ."”ه1*غ

 .'هتافلؤم رئاسو ميقلا نبا ىلع ىنثأو ."”هتلجم يف ةلماك ًاصوصن

 ةديقعلا لئاسم ريرقت يف اضر ديشر هب عفتنا دقو :ليلعلا ءافش - ١

 .””همالك صن هريسفت يف لقنو «نيفلاخملا دقنو ردقلا باب يف

 ءانف» ةلأسم ريرقت يف ديشر خيشلا هيلع دمتعا :حاورألا يداح - 5

 58 يأ 18 ةحفص ىلإ 7١ ةحفص نم كلذ غلبو ًالماك همالك لقنو ؛رانلا

 هباتك مهفو ىلاعت هللاب ةفرعملا قئاقد نم هيفو» :لاقو .©"ةلماك ةحفص

 نع حاصفإلاو ؛هرادقأ يف هرارسأو هماكحأ يف همكح ررد ىلع صروغلاو

 ملعن اميف هيلإ هقبسي مل ام ؛هناسحإ ليلجو ءهفطل يفخو هتمحر ةعس

 هنم ءيش ىلع علطا دق ديشر خيشلا ناك :نيعقوملا مالعأ

 )1١( ىواتفلا عومجم يف يهو «(8"9و 5514/95) رانملا ةلجم :رظنا )1951/05(.

 )/70/١9(. رانملا ةلجم :رظنا (؟)

 ١١9/١97 و١9 و؟؟١ار 5194 455/١7 "ماو "0/19) قباسلا ردصملا :رظنا ()

 .(6800هو

 )00/١9(. قباسلا ردصملا (4)

 181١/8(. و 05/4) رانملا ريسفت :رظنا (45)

 .(88  ا/4/١) رانملا ريسفت :رظنا (5)

 .(88/8) قباسلا ردصملا (0



 باتكلا اذه نم رشنو «نيرحبلا يف هئارق دحأ نم ةخسن هتءاج مث ةطساوب

 .'"0ديبلقتلاو داهتجالا ثحابمب قلعتي ام

 ."”ردقلا ةديقع ريرقت يف هيلع دمتعا :ةداعسلا راد حاتفم - 4

 ديشر امهظرق دقو :نافهللا ةثاغإو .نيترجهلا قيرط 136 65

 ينغتسي ال ناك نإو ماوعلا ةدافإل ناحلصي نيباتكلا نيذه نإو» :لاقو ءاضر

 .ه١117 ةنس يبلحلا ةعبطم يف اعم اعبط دقو «"”«صاوخلا امهنع

 ةقلعتملا ةلئسألا ىلع هباوج يف اضر ديشر هيلع دمتعا :حورلا -

 .©هيلع لاحأو ءحاورألاب

 هللا ءامسأ» ثحبم يف اضر ديشر هنم دافتسا :دئاوفلا عئادب 2

 ."يلك ًادامتعا هيلع دمتعاو «ىلاعت

 دريل (هال55 :ت) يداهلا دبع نب دمحم هفلأ : يكنملا مراصلا 04

 هعنم ةيميت نبا ىلع اهيف ركنأ يتلاو «ماقسلا ءافش» هتلاسر يف يكبسلا ىلع

 يذلا باتكلا اذه ةصقب هءاّرق ديشر خيشلا فّرع دقل «''"ةيعدبلا ةرايزلا نم

 يف هيلع دمتعاو .'"'”يكبسلا باتك نود هتءارقب هءاّرق حصنو ذئموي عبط
 .©ةرايزلاو ةطساولاك ديحوتلا لئاسم ريرقت

 ةلدألا هيف دروأ دقو «هللا همحر (هال58 :ت) ىبهذلل :ولعلا ٠

 را؟ا/90/ رك“"9 ر4675 و595 و١47 وال15 و0945 وه79وه5/٠٠) رانملا ةلجم :رظنا ()

 15١(. و:54 و: ١05 ركدال رث'؟

 .(04//) رائملا ريسفت :رظنا (0)

 )١5/5(. رانملا ةلجم :رظنا (*)

 .(47/8؟) هسفن ردصملا (8)

 )51١/١(. رانملا ريسفت (©)

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط ١( :ص) يكنملا مراصلا :يداهلا دبع نبا :رظنا (5)

 ه6 ىلوألا

 .(057/5) رانملا ةلجم :رظنا (0

 ,(7"ه8 وا"8/54١) قباسلا ردصملا :رظنا (8)
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  فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم هقلخ ىلع ىلاعت هللا ولع ىلع

 لقنو ه١” ةنس رائملا ةعبطم ىف ةرم لوأل عبط دقلو - ىلاعت هللا مهمحر

 ."”ةيعملاو ولعلا تابثإ ىف هيلع دمتعاو «2"”الوصف هتلجم ىف هنم

 (ها/47 :ت) يفنحلا زعلا يبأ نبال :"”ةيواحطلا حرش - ١"

 رهاظلاو .2*”رانلا ءانف ةلأسم ىف ةنسلا لهأ لاوقأ ديشر خيشلا هيلإ ازع

 ىلإ اعف ءزعلا يبأ نبا وهو حراشلا ىلإ وزعلا دصقي ناك ديشر خيشلا نأ

 .أطخ يواحطلا

 ىف هفلأ (ه857 :ت) ىقشمدلا نيدلا رصان نبال :رفاولا درلا - ""؟

 ."اضر ديشر هيلع لاحأو «ةيميت نبا نع عافدلا

 يزيرقملا ناك دقو (ه8505 :ت) يزيرقملل :ديحوتلا ديرجت - "“

 ضقاني ام نايبو «ةيهولأو ةيبوبر ىلإ هميسقتو ديحوتلا لئاسم ريرقت يف ًاقاّبس
 .""اضر ديشر هيلع علطا دقو «ةبحملاو حبذلاك ةيكرشلا لامعألا نم ةيهولألا

 :ت) باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيشل : تاهبشلا فشك #5

 ديحوتلا فيرعت اهيف وء«ديحوتلا ةوعد لئاسر مهأ نم يهو .(ه5

 يف اضر ديشر خيشلا هرشن دقو ."”هتموثرجو كرشلا لصأ نايبو «هنايبو

 ."'اهلهأ نع عافدلاو ةوعدلا ةقيقح نايبل هتلجم

 فرعت دقل (84 وأ ١١88 :ت) :ىنيرافسلل :راونألا عماول -

 ةسردم نم فلسلا بتك نم ديدعلا ىلع راونألا عماول لالخ نم اضر ديشر

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )5517/17(.

 .(585/59) قباسلا ردصملا (؟)

 .("16/55؟) رانملا ةلجم :رظنا ()

 )1١6/557(. قباسلا ردصملا :رظنا (8)

 .(574/5ا/) قباسلا ردصملا :رظنا (6)

 .(4750/51/) رانملا ةلجم :رظناو «(5 :ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا :رظنا (0

 5١9(. :ص,/ديرفلا عماجلا نمض) تاهبشلا فشك :باهولا دبع نب دمحم :رظنا (0)

 .اهدعب امو (154 :ص) عجارو )584/1١( رانملا ةلجم (8)
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 راص مث ه106١١ ةنس لبق ديشر خيشلل ةيطخ ةخسن تلصوو .مهمالك

 يف هنم دافتساو «"””الماك هعبط مت ىتح ””هتلجم يف ًالوصف اهنم لقني
 لوأ هنأ ييأر يفو .فلسلا بهذم ىلع هلالخ نم فرعتو «ةددعتم باوبأ

 ءردف .هتذمالتو ةيميت نبا ءارآو .فلسلا ةديقع ىلع هلالخ نم فرعت باتك

 يذلاو «راونألا عماولا» نأ حجرملا نم هنأ الإ ه77١ ةنس عبط ضراعتلا

 .خيراتلا اذه لبق اضر ديشرل لصو دق (راونألا حئاول» مساب عبط

 (ه87١11 :ت) ىناعنصلل .“؟”داحلإلا ناردأ نع داقتعالا ريهطت - "5

 (ه٠56١) ىناكوشلل :تافصلا ىف ىوتف - 337

 .”فلسلا بهذم نايب اهيف تافصلا يف ىوتف ديشر خيشلا هل رشنو

 نب فيطللا دبع خيشلل : قسفلاو ملظلاو قافنلاو رفكلاو ناميإلا - “6

 هيلع ام اهنم ملعيل ةلجملا يف اهرشن (5 :ت) نسح نب نمحرلا دبع

 .0اهيف مهطايتحاو نيفلاخملا ريفكت ةلأسم يف دجن ءاملع

 ةلأسم ىف هنع لقن (ه17017 :ت) ناخ نسح قيدصل :ةعاذإلا - 4
 «ةعاشإلا» ىف ىجنزربلا نع لقنو .ًاليوط ًالقن اهطارشأو ةعاسلا برق

 ا (7)- حلا <
 005 ةعاذإلا ةطساوب

 ةلجملا :رظناو ه76١ ةنس يأ (807/0) ةّرم لوأل ةلجملا يف هنع لقن هنأ ذإ )١(
 .خيراتلا اذه لبق هلصو هنأ دب الف )١1165/6١(

 ريسفت :رظناو 20١/55( 2195و ١4و 7/4 2.545 و 5١4/8 ) رانملا ةلجم :رظنا (0

 .(217/5/8 7١ 57/) رانملا

 )١53/1١(. رانملا ةلجم :رظنا (6

 .(”46ه/97) هسفن ردصملا (4)

 )/١9//811(. قباسلا ردصملا (4)

 .(5355/1) ةينسلا رردلا ىف ىهو (286و )/5٠00/51 قباسلا ردصملا ()

 0 مي ب كلكرو) ريسفتلا :رظنا (0)

 نير



 ءةيميت نبا دمحأ :2'"نيدمحألا ةمكاحم ىف نينيعلا ءالج -
 يسولالا نيدلا ريخ نامعنل «يكملا يمتيهلا رجح نب دمحأو

 .(.م64 -عما"17١1/:تم)

 ديشر هعبط :(ه775١1 :ت) ىدنهلا ىناوسهسلل :ناسنإلا ةنايص 4١

 امكو «ديحوتلا ةوعد موصخ ىلع درلل هبحاص هفلأ دقو ه١"857 ةنس اضر

 نيذلا ىتح نيعدتبملاو نييروبقلا عيمج ىلع در وه لب» :اضر ديشر لوقي
 ."”0هدعب اوءاج

 0 لو ا اضر ديشر هنم رشن

 :ت) ريقوخ ركب يبأل :لاهجلا لسوت يف لاقملا لصف -

 دهع يف اودهطضا نيذلا نيدحوملا نم باتكلا اذه بحاصو «؛ 4

 هباتك ظرقو اضر ديشر هل رصتنا دقو «مهتديقع ببسب نيسح فيرشلا

 ."*”هتعبطمب هعبطو هيلإ راشملا
 ينيسحلا '*”يلاعملا يبأل يناهبنلا ىلع درلا يف ينامألا ةياغ - ؛4

 هباتك ىف ىناهبنلا فسوي ىلع هيف در :(ه5847١” :ت) ىعفاشلا ىمالسلا

 ةديقعل هيف ىلاعملا وبأ رصتنا .قلخلا ديسب ةثاغتسالا ىف قحلا دهاوش
 نباك ةمألا ءاملعل رصتناو «هللا ريغب نيثيغتسملا تاهبش ىلع درو ءفلسلا

5 
 . ”هتسردمو ةيميت

 .(١/00؟) قباسلا ردصملا :رظنا ()

 .(١؟ :ص) ناسنإلا ةنايص ةمدقم :رظنا ()

 .(97١/١1و ١9و 8“8و ال4 و ال٠”و 501١ و26574و 459/15 ) رانملا ةلجم :رظنا

 0٠١. :7) مالعألا :يلكرزلا :رظناو ("56 و 74٠/6١ و 8714/9) رانملا ةلجم :رظنا (4)

 ركذب حيرصتلا نود نم «ةرم لوأ باتكلا عبط دقو «يسولآلا يركش دومحم ةمالعلا وه ()
 همسا فلؤملا رهظأ ءافخلا ببس لاز املو «عدبلا لهأ ةوطس نم ًافوخت .«فلؤملا مسا
 .ةقحال تاعبط يف

 .(7١/0780)رانملا ةلجم :رظنا (



 :ىرخأ رداصم :ًاثلاث

 .(ه775 :ت) يرعشألل :ةنابإلا 5

 نودب ه154١ ةنس ةرهاقلابو ه١7١ ةنس دنهلا يف باتكلا اذه عبط
 ىلع هنوكب يرعشألا حيرصتو ةنابإلا باتك ىلع علطا دقو :"”يملع قيقحت
 ."”باتكلا كلذ ىف فلسلا بهذم

 (ه557 :ت) ربلا دبع نبال :هلضفو ملعلا نايب عماج - عك

 علطيو هب عمسي ناك ذإ باتكلا اذهب رفظ ول ىنمتي اضر ديشر ناك

 ةخسن تدجوو هتينمأ تققحت مث «هيلإ وزعت يتلا ثيدحلا بتك ضعب ىلع
 اضر ديشر رشن دقو "9 تييرهزألا ماوشلا دحأ ةفرعمب تعبطو باتكلل

 .(*7ثيدحلا ةباتك ةلأسم ىف هتاياور ىلع دمتعا هنأ امك هنم الوصف

 (ه65٠5 :ت) يلازغلل :ماوعلا ماجلإ - 4

 يف اليوط القن هنع لقنو «مالكلا ملع مذ يف اضر ديشر هيلع دمتعاو
 .©60 يسفتلا

 .""اضيأ هل :ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف -

 .ًاضيأ هل :نيدلا مولع ءايحإ - 4

 راضلا كرت امدعب هب عفتناو ءاضر ديشر يف ًاريثأت بتكلا ربكأ وهو
 .هالكلا ملعل فلسلا مذ هنع لقنو «””هنم

 ىلوألا ءرصمب راصنألا راد .ط (88 :ص) «ةنابإلا» ميدقت :نسح ةيقوف .د :رظنا )١(
 ه1

 .(07ه/؟9) رانملا ةلجم : رظنا ()

 .(150/5) (81/) ةلجملا :رظنا (6)

 .(8/597 _ )9/06/٠١ قباسلا ردصملا (5)

 .(770 - )*//7١1 رانملا ريسفتو (078/59) رانملا ةلجم :رظنا (4)

 )601/0/١7(. رانملا ةلجم (5)

 .( 187 21847 2.١14٠ :ص ) رهزألاو رانملا :رظنا (0

 .(817"*) رانملا ةلجم :رظنا (8)



 :ًاضيأ هل : ميقتسملا ساطسقلا - ٠

 يف الصف هنم لقنو .'”يلازغلل باتكلا اذه اضر ديشر حدتما

 ."”دلقملاو حلصملا تارواحم

 :ًاضيأ هل :نيعبرألا - ١

 ."”تاداعلا قراوخ يف ةيرعشألاو ةلزتعملا بهذم هنع لقن

 :ًاضيأ هل :داقتعالا يف داصتقالا - ؟

 ةفسالفلا ةقيرط ىلع هبهذم دقتناو هترابع ةلوهسل اضر ديشر هحدم
 .(99 هيملكتملاو

 (ه055 :ت) ضايع يضاقلل :ىفطصملا قوقح يف افشلا 0

 .””نآرقلا زاجعإ هجوأ نايب يف هنم دافتسا و«ةلماك الوصف هنع لقنو

 .(ه05١5 :ت) يزارلل :سيدقتلا ساسأ - ه5

 ذإ ءررضلا ريبك هنكل مجحلا ريغص باتك وهو .''”اضر ديشر هظرق
 اذه ىلع ةيميت نبا ّدر دقلو «تافصلا تايآ ليوأت ىلع مالكلا هيف طسب

 .""”(ضيفتسمو ًامحفم ًادر باتكلا

 :(ه٠517 :دعب :ت) رفظملا نب دمحم نب دمحأل :نآرقلا ججح هه

 لاحأو ءاهبهذم ىلع ةقرف لك اهب تجتحا يتلا تايآلا هفلؤم هيف عمج

 .""اضر ديشر هيلع

 )١( قباسلا ردصملا :رظنا )0915/54.
 .(5//581) قباسلا ردصملا :رظنا (*9)

 )851/1١7(. هسفن ردصملا :رظنا (9

 .(5174/ا/) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 .(587 2509/6) قباسلا ردصملا :رظنا (©)

 )575/١5(. :قباسلا ردصملا :رظنا ()

 كلملا رمأب ه١74١ ةمركملا ةكمب ةموكحلا .ط .«سيسأتلا ضقن مساب :هضعب عبط (0)

 .ةيمالسإلا ةعماجلا ةبتكمب الماك ًأطوطخم دجويو .«ىلوألا «لصيف
 .(471/1) رانملا ةلجم :رظنا (4)

 الما



 :(مالهدك :تر ىجيإلل :فقاوملا - ه5

 هسورد يف هيلع دمتعي اضر ديشر ناك «ةيرعشألا مالكلا بتك نم وهو

 هريغ عم هيلإ أجلف داع هنكلو «فلسلا بتكب رفظي نأ لبق ةلجملا يف ةينيدلا

 ."اهماكحأو «ةفالخلا» ةلأسم ىف ثحبلل نيملكتملا بتك نم

 .(هال٠١5 :ت) يبطاشلل :ماصتعالا هال

 عدبلا فيرعت يف الوصف هنم رشنو «هتعبطم يف اضر ديشر هعبط
 ."”رانملا ةلجم نم رشع عباسلا دلجملا لوط ىلع كلذ رمتساو ءاهعاونأو

 يققحم نم وهو (1/47 :ت) ينازاتفتلا دعسلل :دصاقملا 6

 .""هدقتناو اضر ديشر هنع لقن دقو ءاهيلع حرش هلو «نيرخأتملا ةيرعشألا

 فسوي نب دمحمل :(ىرغصلا ةيسونسلا وأ) نيهاربلا مأ 4

 ,ةيرعشألا اهيلع دمتعي يتلا نوتملا مهأ نم يهو (845 :ت) يسونسلا

 ."؟”اضيأ اهدقتني راص مث ملعلل هبلط ةيادب يف اضر ديشر اهأرق

 ٠ - :ت) يطويسلل :فلألا ةمألا هذه رمع ةزواجم يف فشكلا 41١١(.

 نمض دوجوم باتكلاو ,(0اهندلا رمع ىف همالك هيلع اضر ديشر دقتنا

 .©"20(ىواتفلل يواحلا»

 .(57 :ص) ةفالخلا :اضر ديشر دمحم :رظناو (87و )١4/5 رانملا ةلجم :رظنا قل

 .(97١؟/9/) ريسفتلاو (29 و 531 و ا” و ؟ا9الو )01/١9 ةلجملا رظنا (؟)

 رانملا ريسفتو (ا/"9/9١/ 0400/1١6. ,5205و 47١/5 ,1ا١/5) ةلجملا :رظنا (9)

 .( ١556

 امو (* :ص) نوتملا تامهم عومجم عم ةعوبطم يهو (1١؟4/57) رانملا ةلجم :رظنا (؟)
 ١758. :ةعبارلا «ركفلا راد .ط .اهدعب

 )87/1١/8(. رانملا ريسفت :رظنا (6)

 ةيناثلا توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط (97 - 87/1) :يواتفلل يواحلا :يطويسلا :رظنا (0)

 ماه
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 دئاقعلا ىلع (ةامل :تن يناودلا نيدلا لالحل ةيشاح) ةيناودلا 2 "1

 .""اهيلع ةيشاح «هدبع دمحم» لمع دقو :2'”(ىجيإلل ةيدضعلا

 :(هوالا*" :ت) يمتيهلا رجح نبال : رئابكلا فارتفا نع رجاوزلا 57

 ."اهريغو روبقلا ىلع ءانبلا عدب ةنم فرعو ًاركبم هعلاط دقو

 .نب حلاصل :خياشملاو ءابآلا ىلع قحلا ليضفت يف خماشلا ملعلا ” 

 (ه8١١1:ت) يلبقملا يدهملا

 يف ثحبي باتكلاو ءالوصف هنم رشنو ه178١ ةنس ديشر خيشلا هعبط

 نيسحتلا ةلاسم يف اميس ال ديشر خيشلا هيلع دمتعاو ءردقلا لئاسم

 رشع يداحلا نرقلا يف نميلا ءاملع نم يلبقملا حلاص خيشلاو «*”حيبقتلاو

 .”داهتجالا ىلإ ليمي

 :ت ١ يروجيبلا ميهاربول) :ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةمحت - 65

 :(ماالكك

 يف رسجلا نيسح ىلع اهسرد يتلا ةيرعشألا بتكلا نم يهو

 :(.م18917 :ت) ىناغفألا نيدلا لامجل ..نييرهدلا ىلع درلا 6

 اهفلأ دقو هدبع دمحم خيش يناغفألا اهكرت يتلا ةليلقلا راثآلا نم يهو

 يف اضر ديشر اهنع لقنو «ةيبرعلا ىلإ هدبع دمحم اهمجرتو «ةيسرافلاب

 )١( راثملا ةلجم :رظنا )١6/008(.

 .رصمب يبلحلا ةعبطم ءايند ناميلس قيقحتب يناودلا ةيشاح عم تعبطو (؟)

 .(178 :ص) رهزألاو راثملا :رظنا (5)

 .(0:068 )57565/١7(« رانملا ةلجم :رظنا (8)

 .(1917//) مالعألا :يلكرزلا :رظنا (6)

 )١195/6(. رانملا ريسفتو (447/5 و 579/7 و 7ا/١/7) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 .(1078 - االله - ج (



 :(.م6 -ع مالا# :تدن هذبع دمحمل : ديحوتلا ةلاسر - 55

 اهتفلاخم يعدي ءاهيلع ءانثلا ريثك ناكو ءهقيقحتب اضر ديشر اهعبطو

 ةيرعشألا ةقيرط ىلع يه لب «كلذ يل رهظي ملو «نيملكتملا بتك بيلاسأل

 امأ ءاهبحاص هيف اهعضو يذلا يبدألا بولسألا نم ناك ام الإ «فيلأتلا يف

 .داقتعالا لئاس ريرقت يف ةيرعشألا ةقيرط وهف جهنملا

 .(ه١75١ :ت) ظوفحم ىلعل : 2" ”عادتبالا راضم يف عادبإلا - 6

 بالط نم « «يميصقلا يدجنلا يلع نب هللا دبعل :ةيدحنلا قوربلا - 4

 ىلع در باتكلا اذهو «هتعبطم يف اضر ديشر هعبطو «رهزألا يف ملعلا

 ”هزألا ةلجم يف ةيباهولا ىلع هنعط يف يوجدلا فسوي خيشلا

 يبأل ةمظعلاو «يئاكلاللل ةنسلا نع ةطساولاب لقن ديشر خيشلا نأ امك

 ناك اهنع هلقن نأ رهظي يذلاو «"”يقهيبلل تافصلاو ءامسألاو .خيشلا

 .يطويسلل ؛روثنملا ردلا» ةطساوب

 عبط دقو ةروهشملا ريسفتلا بتك ىلع دمتعا ديشر خيشلا نأ امك

 «بيغلا حتافماا ةعلاطم ٠. نم رثكي ناكو «يرغبلا ريسفت عم ريثك نبا ريسفت

 ثيدحلا بتك ىلع دمتعا هنأ امك.هل داقتنالا ريثك ناك هنأ الإ «يزارلل

 .يراخبلا ىلع رجح نبا حرش اميس ال اهحورشو

 )١( رانملا ةلجم )98/81(.

 .( ١ مرلت؟) رانملا ةلجم :رظنا )غ0(

 .(7؟١94/9) هسفن ردصملا (*)
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 ىلاعت هللاب ناميإلا يف اضر ديشر جهنم

 1 :لوصف ةسمخ هيفو

 . هثحابمو ناميإلل اضر ديشر فيرعت :لوألا لصفلا

 . ةيبوبرلا تابثإ يف اضر ديشر جهنم : يناثلا لصفلا

 .تافصلاو ءامسألا تابثإ يف اضر ديشر جهنم :ثلاثلا لصفلا

 كرشلا يفنو ءةيهولألا تابثإ يف اضر ديشر جهنم : عبارلا لصفلا

 . عدبلاو

 .ردقلا تابثإ يف اضر ديشر جهنم :سماخلا لصفلا



 اك

 :لوألا لصفل)

 هثحابمو ناميإلل اضر ديشر فيرعت

 :ثحابم ةعبرأ هيفو

 :بلاطم ةثالث هيفو ؛ناميإلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .ةغللا يف ناميإلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .عرشلا يف ناميإلا فيرعت :يناثلا بلطملا

 .ةثالثلا ناميإلا لاصخ ىلع ةنسلا لهأ ةلدأ :ثلاثلا بلطملا

 .مالسإلاو ناميإلا نيب ةلصلا :يناثلا ثحبملا

 .هناصقنو ناميإلا ةدايز :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث هيفو ؛رئابكلا :عبارلا ثحبملا

 .اهبكترم مكحو ؛«ةريبكلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .سنجتلا : يناثلا بلطملا

 .هللا لزنأ ام ريغب مكحلا :ثلاثلا بلطملا



 :لوألا ثحبملا

 ةغللا يف ناميإلا فيرعت
 ىنعم نع اهيف ثحبنل ةيوغللا مجاعملا ىلإ أجلن نأ أطخلا نم نوكي

 وأ ةدابع وأ ناميإ ةملك ىنعم نع ثحبلا لثم «نيدلا قئاقح نم ةقيقح

 «ةددحم فادهأل تعضو ةيوغللا مج حاعملا نأ ىلإ هبنتن نأ بجي هنإ «ءاعد

 ال ظافلألا طبض :يه فادمألا هله «هعيطتست ام قوف اهنم بلطن ال ىتح

 دعاست نأ تدارأو ءيشلا ضعب مجاعملا هذه تمدقت اذإو .يناعملا ديدحت

 ءيشلا .فرعت نأب ىلابت ال اهنإف ءديدحتلا ضعب هل فرعتو ددحتف ثحابلا

 هب ىوادتي ام ءاودلاو ءهب غلبتي ام غالبلا :لاقيف .هدض ريغ هنأب وأ هسفنب
 ةكم عقوم فرعت نأ تدرأ اذإو «مارحلا دض لالحلاو ءةّلملا وه نيدلاو

 ريسفت دنعو .فورعم دلب :مهلوق الإ كانه دجت نل كنإف ءاهتفص وأ

 يف يتأي فوس امك «ءاعد ءادن لك نكي مل نإو «ءادنلا :لاقي ءءاعدلا

  اهنأ دجتس ةدابع ةملك نع ثحبلا دنعو «هللا ءاش نإ هعضوم

 امك  ةدابع للذتو عوضخ لك سيل نكلو «للذتلاو عوضخلا :-ِ مجعملا

 .- ىرت فوس

 هنإ) :لوقت ةيوغللا مجاعملا نإف «ناميإلا» :ةملكب قلعتي اميفو
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 قيدصت لك لهو ؟ناميإلا ظفلل قباطم قيدصتلا له نكلو .2""”قيدصتلا

 ؟ناميإلاو قيدصتلا نيب قرف دجوي .الأ يأ ؟ناميإ
 «فرحلاب ىدعتي كقم لوألاف «قدص» و «نمآ» نيب قورف ةمث نأ قحلا

 :لاق امكو .4”"2 كول ُمَل َنَماَنق# :ىلاعت لاق امك :ماللاب امإو ءابلاب امإ
 هتيدعت حصي هنإف «قدصا امأ 206ج ِهَبَر نم هَل َلِرَنُأ آمي ٌلوُسيلَا َنَم 2

 .هقدص :لاقيف هسفنب

 نم قتشم ناميإلا نأ دجن يوغللا قاقتشالا ثيح نم هنإف كلذكو
 وهف .نمألا يف الخاد راص يأ :نمآف ءفوخلا دض وه يذلا .“'

| 

 نمألا

 امو## :فسوي ةوخأ لاق امك «ةنامألاو نامتئالا ىنعم قيدصتلا عم نمضتم

 «هب قثت الو انربخب ّرقت ةن ال :يأ 409 َنِقِدَس نكح َوَلَو ال ٍنيْؤْمِب تن

 .©"كلذ ىلع لدي ال هدحو قيدصتلاف «نيقداص انك ولو «هيلإ نئمطت الو

 ةنامأ ىلع دمتعت ىتلا ةيبيغلا رومألا ىف الإ لاقي ال ناميإلا نإف ًاضيأو

 :ناميإلا لباقم نأ امك .قودص :هيف لاقيف سوسحملا دهاشملا امأ ءربخملا

 .بذكلا :قيدصتلا لباقمو ءرفكلا

 ىلإ هنم برقأ رارقإلل وهو «ةدايزو قيدصت ناميإلا نأ نذإ ةصالخلاف

 «يبلحلا يبابلا ةعبطمو ةكرش .ط (814 )25١/١6 ةغللا بيذهت :يرهزألا :رظنا )١(

 طيحملا سوماقلا : يدابازوريفلاو «نوراه مالسلا دبع :ت ها789 «ةيناثلا نصم

 برعلا ناسل :روظنم نباو.توريب رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةسسؤملا .ط )١94/4(

 ةغللا سيياقم مجعم :سراف نباو .توريب رادو رداص راد .ط «نمأ ةدام )60/١١(

 .نانبل ةبتكم .ط(١١:ص) حاحصلا راتخم :يزارلاو (13/1)
 .(55) ةيآلا :توبكنعلا ةروس (0)

 .(5886) ةيآلا :ةرقبلا ةروس (9

 4١0 4١(. :ص) تادرفملا :بغارلا :رظنا (4)
 )١9(. ةيآلا :فسوي ةروس (6)

 .(597/9/) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (5)
 باتك) ىواتفلا عومجم : :رظنا .عضاوم ةدع يف ىنعملا اذه مالسإلا خيش طسب دقلو 2_0

 .اهدعب 2 ١ ءاهدعب امو /١77/9( : ريبكلا ناميإلا
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 نأ ىلإ بهذي مل هنإف ءديشر خيشلا هيلع دكأو هظحال ام وه اذهو
 قيدصت هنأ «يوغللا هفيرعت ىف ررق لب .ءطقف قيدصتلا وه  ةغل  ناميإلا

 دقف «عضاوم ةدع يف كلذب حرص دقو «نوكرو ةقث عم قيدصت وأ «ناعذإو
 اهلوبقو سفنلا ناعذإب نرتقملا مزاجلا قيدصتلا وه ناميإلا» :عضوم يف لاق

 وه ناميإلا» :رخآ عضوم يف لاقو ''"...لمعلا هتيآو ءاهمالستساو

 لخد دقف هل نعذأو ءيشلاب قدص نمف «سفنلا ناعذإ عم مزاجلا قيدصتلا

 ىدعتي ناميإلا نإ) :ثلاث عضوم يف لاقو .©00. .هماكحأل داقناو هلامعأ يف

 نمضت اصاخ ًاقيدصت نوكيف يأ «نوكرلاو ةقثلا قيدصتلاب دارأ اذإ ماللاب

 ."0(. .ًادئاز ىنعم

 امك وأ نانئمطالاو رارقإلا يه ةدايزو قيدصتلا نمضتي ناميإلا نوكو

 لطبم وهو ءحيحصلا وه .ناعذإلاو نوكرلاو ةقثلا :اضر ديشر لوقي

 هنأب «يعرشلا ناميإلا فيرعت يف مهبهذم ىلع ةغللاب ةئجرملا لالدتسال

 ."؟”ةغللا ىف كلذك هنأل «قيدصتلا»

 :يناثلا بلطملا

 عرشلا يف ناميإلا فيرعت

 بلقلا لوق :لمعو لوق :ناميإلا نأ ىلع ةنسلا لهأ قفتا دقل

 ."””حراوجلا ناسللاو بلقلا لمعو «ناسللاو

 )١( رانملا ريسفت )١//١71(.

 .(558/؟) هسفن ردصملا (؟9)

 ) )9.(*ع/#) هسفن ردصملا

 )5( .089:ص) ديهمتلا :ينالقابلا :رظنا

 «يقفلا دماح :ت «.ناتسكاب ءىلوألا .ط ١١9( :ص) ةعيرشلا :يرجآلا :رظنا (5)
 دمحأ :ت ءةئلاثلا «ةبيط راد .ط )91١/5(. ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش :يئاكلاللاو

 .ةيمالسإلا ةعماجلاب ىملعلا سلجملا .ط ةرقلا ول ناميإلا : هذنم نباو «نادمح دعس

 55( ؟ :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباوءيهيقف رصان يلع :ت
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 نع لوقلا اذه دروو .''"لمعو لوق ناميإلا» :كلام مامإلا لاق

 ءةباحصلا لوق وهو ؛هللا مهمحر ."”دمحأ مامإلاو ,'"'”يعفاشلا مامإلا

 © ءادردلا وبأو سابع نباو ذاعمو يلعو رمعو ةفيذحو دوعسم نبا :مهنم

 ريبج نب ديعسو .'""زيزعلا دبع نب رمعو «“””نسحلا :نيعباتلا نمو
 ,©"9ةملس يبأ نب زيزعلا دبع :ءاهقفلا نمو «””دهاجممو  ”ملسأ نب ديزو
 نب ليضفو 20 9!ةئيبع نباو 7 يروغلاو 1500110 ازوألاو “ 6 0١٠كيللاو

 .ط (؟١/147) راونألا عماول :ينيرافسلاو .ينابلألا :ت ءةعساتلا ؛يمالسإلا بتكملا .ط
 ناميإلا :ةبيش يبأ نب ركب وبأ :ًاضيأ :رظناو .رصمب ه1377١ ةنس «ىلوألا «رانملا
 ناميإلا :ديبع وبأو «ينابلألا :ت ءه7٠8١«ةيناثلا ,يمالسإلا بتكملا .ط 2١( :ص)
 .ينابلألا :ت «ةيناثلا ءيمالسإلا بتكملا .ط ١9( :ص)

 )١( .ةيناثلا ءىمالسإلا بتكملا .ط ("ه :ص) ناميإلا :ديبع وبأ :رظنا ١4٠اهء

 ةعيرشلا :يرجآلاو :(91/4) ةنسلا لهأ داقتعا حرش :يئاكلاللاو )ص:١1١8(
 ةنسلا :دمحأ نب هللا دبعو ) )7١11ديعس دمحم :ت «ةيناثلا ,نمتؤملاو يدامر راد .ط

 .يناطحقلا

 .ه١79١ ىلوألا رصم «ثارتلا راد ةبتكم .ط )86/١"( يعفاشلا بقانم :يقهيبلا :رظنا (؟)
 .رقص ديسلا :ت

 )1١//01”7(. ةنسلا :دمحأ نب هللا دبع :رظنا (*)

 .(417/5) لوصألا حرش :يئاكلاللا :رظنا (5)

 .08 :ص) ناميإلا :ةبيش يبأ نباو «قباسلا ردصملا :يئاكلاللا :رظنا :يرصبلا وه (©)

 .(48 :ص) قباسلا ردصملا :ةبيش يبأ نباو (411/1) لوصألا حرش :يئاكلاللا (5)

 .اهسفن ةحفصلاو «قباسلا ردصملا :يئاكلاللا (0)

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا (8)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا :يئاكلاللا :رظنا :نوشجاملا وه (9)

 )٠١( :ص) ةنسلا :دمحأ نب هللا دبع :رظناو .هسفن ردصملا يئاكلاللا 18©(.

 ةايح يف دلو ءورمع وبأ «ماشلا لهأ ملاع ,دمحي نب ورمع نب نمحرلا دبع :وه(١١)
 .(175 )7//٠١  ريسلا :يبهذلا :رظنا .  مهنع هللا يضر - ةباحصلا

 .(6:ص) ناميإلا :ديبع وبأو ءهسفن ردصملا :يئاكلاللا :رظنا(١؟)

 «مالسإلا خيش «قورسم نب ديعس نب نايفس وه ؛يروثلاو .هسفن ردصملا :ديبع وبأ )١196(

 .(؟570/9/) ريسلا .ه117 ةنس يفوتو ه47 ةنس دلو «هللا دبع وبأ ءظافحلا مامإ

 .قباس ردصم :يئاكلاللا ()

 الما
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 فر
 ."'هيف مهتارابع فالتخا عم ىنعملا اذه ىلع نوقفتم ةنسلا لهأف

 لمعلاو ناميإلا نيب طبر هنإف كلذ يف ةنسلا لهأ اضر ديشر خيشلا عبت

 يف راركتلا لعل» ىنعملا اذه يف ديعيو يدبي لازي الو «قيثو 3

 ءاقسن اهفسني وأ اهتتفيف ءامصلا ديلقتلا ةرخص يف رثؤي ةفلتخملا تاماقملا

 وفصو فلسلا هيلع ناك يذلا نآرقلا ناميإ ىلإ نوملسملا دوعيف

 داكي ال نآرقلاو...» :لوقي امك وهف نآرقلا ناميإ امأو .2*(...فلخلا

 نأ ةحيحصلا ةنسلا يف دروو «حلاصلا لمعلا ركذب ًانورقم الإ ناميإلا ركذي

 ةديؤم ةنسلا هذهو *0ناكرألاب لمعو نانجلاب داقتعاو ناسللاب لوق ناميإلا

 29(نآرقلا نم ةبآ نيعبسو سمخب

 ءاجرالا هبرض يذلا رادجلا مطحيل ةوقب تارابعلا هذه اضر ديشر ددريو

 الوق» :  لوقي امك مهدنع ناميإلا راصف « يعرشلا ناميإلا نيبو سانلا نيب

 ةخسارلا اياجسلا هسمطتو «لامعألا هبذكت «لايخلا | يف 6 ًامسرو ناسللاب

 فلسلا همهف امك وهف «ىلاعت هللا دنع لوبقملا لا عيحصلا ناميإلا امأو

 نأ :ةنسلاو باتكلا نم حلاصلا فلسلا مهف دقو» ةنسلاو باتكلا نم

 اضر ديشر يكحيو 40( ريفك بعش هلو لمعو لوقو داقتعا ناميإلا

 )١( ةنسلا :هللا دبع )ص:١6” -/31097(.

 يبأ نباو (417/5) يئاكلاللاو (”18 - ١5" :ص) قباسلا ردصملا :هللا دبع :رظنا (9)

 .اهدعب امو (38 :ص) ناميإلا :ةبيش

 .ه1745١ ةيناثلا «يمالسإلا بتكملا .ط ١177( :ص) ناميإلا :ةيميت نبا :رظنا (6)

 ١ .(501/6) رائملا ريسفت :اضر ديشر (5)
 : يئاكلاللا :رظنا .هانعم ىلع ةنسلا تلد امنإو ءهظفل حصي الو ًاعوفرم ىنعملا اذه يور ()

 )70/١(. دئاوزلا عمجم يمئيهلا :رظنا و (457 - )471١/5 لوصألا حرش

 .(5//59) رانملا ةلجم (5)

 .(79/4/1) راثملا ريسفت 0
 .(65/5) قباسلا ردصملا (4)



 لوق ناميإلا نأ ىلع فلسلا عامجإلو» :لوقيف .كلذ ىلع فلسلا عامجإ
 حيحصلا ناميإلا» اضر ديشر لوق لمحي اذه ىلعو ."”(داقتعاو لمعو
 هنألو ."”(...ناميإلل مزال رثأ حلاصلا لمعلا» هلوقو ,'"”(لمعلا يضتقي

 ىلع عرشلا فرع يف ناميإلا قلطيو» :لوقيف ًاعرش ناميإلا فيرعتب حرصي
 ناميإلا وه اذهو» :لوقيو «'*”هبجومب لمعلاو داقتعالاو ملعلا عومجم
 لوقب اضر ديشر لوق سبتلي الف نذإ .“””«ىلاعت هللا دنع يضرملا حيحصلا
 يف الخاد سيلو ناميإلل مزال لمعلا نإ :نولوقي نيذلا ءاهقفلا ةئجرم
 .0(هفيرعت

 تاباتك نم اذه هبهذم ىقتسا دق اضر ديشر نأ ىلإ ريشن نأ ىقبيو
 هررقو . . لمعلا يضتقي حيحصلا ناميإلا» :لوقيف «يبطاشلاو ةيميث نبا

 2" ةيميت نبا مالسإلا خيشو :'"”يلازغلا مالسإلا ةجحك نوققحملا ةمئألا
 ,03007 230هامإلا ذاتسألاو .'"”يبطاشلا ققحملاو

 اضر ديشر خيشلا هذختا يذلا فقوملا اذه نإف ءيش نم نكي امهمو

 ثيداحأو باتكلا تايآ هيلع تلد .حيحص فقوم ناميإلا فيرعت نم
 .فلسلا هيلع عمجأو ِةلَك يبنلا

 )5801١/9(. رانملا ريسفت ()

 )5٠086/9(. قباسلا ردصملا ()
 .(1868 :ص) يدمحملا يحولا 2

 .(0590/9) رانملا ريسفت (54)
 )80/1١(. هسفن ردصملا (©)
 ١185(. :ص) ناميإلا :ةيميت نبا :رظنا (5)

 يل رهظي ملو .ةثلاثلا «توريب ملقلا راد .ط )٠١9/1 -١١١(: نيدلا مولع ءايحإ :رظنا (0)
 .ممتم وأ لمكم لمعلاو قيدصت ناميإلا نإ :لوقي يلازغلا نإ لب اضر ديشرل رهظ ام
 .ةيفوصلا راصنأ هيلع هعلخ بقل وه لب ؛مالسإلا ةجح وه يلازغلا نأب ملسي الو

 .اهدعب امو(5١؟ و ١55 :ص) ناميإلا :الثم رظنا ءاهلك هبتك يف روهشم لوقلا اذهو (6)
 .(508/5) رانملا ريسفت :رظناو .توريب «ةفرعملا راد .ط )11/١( تاقفاوملا :رظنا (9)

 )١(انظر: رانملا ريسفت )7/56٠ - 56١(.

 )١١( و؟54/9) ًاضيأ رظناو (5٠5/؟) رانملا ريسفت #/761(.
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 :ثلاثلا بلطملا

 ةثالثلا ناميإلا لاصخ ىلع ةنسلا له١ ةلدأ

 «لمعلاو داقتعالاو لوقلا لمشي ناميإلا نأ ىلع ةنسلا لهأ لدتسي

 :ىلاعت هلوقف ناسللاب لوق ناميإلا نأ ىلع مهليلد امأف «ةنسلاو باتكلاب

 لوقو .ةبيآلا "”*4مسنإ كِإ َلِزأ آمر اَننَلِإ َلِزنأ آبو ِهَللِب اكماء اولوف#
 اذإف .هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ِي لوسرلا

 هنأ ىلع مهليلد امأو .""اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق

 يف َنوُعِرَسُي تلا كني ال ُلوُسَيلا اًهيأتَي8 :ىلاعت هلوقف بلقلاب داقتعا
 هلوقو .ةيآلا 0 نموت لَو مههْفأب اَنَماَ اََلاَد تبذل َنِم ٍرْفْكْل
 ُنميإْلا ٍلْخَدَي اَمَلَو انمَلَمَأ اووف نكلو أوُِمْؤُ ل لك انماء برقا ِتاَمط : ىلاعت
 لخدي ملو هناسلب نمآ نم رشعم اي» :ه يبنلا لوقو .04 ولف ىف
 ايي :ىلاعت هلوقف حراوجلاب لمع هنأ ىلع مهليلد امأو .””«هبلق ناميإلا
 ْمُكَلَ ٌربَكْلا اؤصنأو كير أوُدِضاَو اودْجْنَلَو اوككنر انما تسب
 َنوُمِحا َنوْحِِتَسلا ترد َنوئيصْلا َنوْبيَأا :ىلاعت هلوقو "49 توخي
 ِرْثكَو هنأ دود َنرظؤنللام ركحشلا نع َنوُماَكلاَو ٍنرْرنَلِي َدوُرِمأْلا َنوُدِجَتل
 .ةنسلاو باتكلا ىلع مهبهذم يف نودمتعي ةنسلا لهأف ."7409 تيييزملا

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )١175(.

 هاورو (51/) نوكرشملا لتاقُي ام ىلع :باب .داهجلا :ك.دواد وبأ ظفللا اذهب هاور (؟)
 .(708/6) ١99 :ح .ةاكزلا بوجو :باب «ةاكزلا :ك .حيحصلا :يراخبلا هوحنب

 )5١(. ةيألا :ةدئاملا ةروس (9)

 )١4(. ةيآلا :تارجحلا ةروس (4)

 .(770/5) ةبيغلا ىف :باب «بدألا :ك :دواد وبأ هاور (9)

 1 .007) ةيآلا :جحلا ةروس (5)
 ءاهدعب امو (١١:ص) ناميإلا :ديبع وبأ :رظناو .«(١١؟) ةيآلا :ةبوتلا ةروس (0

 .اهدعب امو (411/5) لوصألا حرش : يئاكلاللاو

 كلحا



 :يناثلا ثحبملا

 «مالسإلا»و «ناميإلا» نيب ةلصلا

 مهفالتخال ًارظن ةلأسملا هذه يف  ىلاعت هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا
 : ةثالث اهيف مهلاوقأو .صوصنلا ضعب مهف يف

 نأ ىلإ هللا مهمحر  ملعلا لهأ نم قيرف بهذف :فدارتلا :لوألا

 يف لوقلا طسب دقف ,'"”يزورملا رصن نب دمحمو ١7 هحبحص يف يراخبلا

 كلذكو ."ةنسلا لهأ روهمج ىلإ هازعو يأرلا اذه راتخاو ةلأسملا هذه
 : ىلي امب ءالؤه جتحاو «ىلاعت هللا مهمحر لل ودنم نبا ظفاحلا

 نب ريع اي [َذَو اق © َننمْؤمْلا نب اف نك نَم اَجمأَظ :ىلاعت هلوق

 ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع ليربج لاؤس :باب «ناميإلا :ك :حيحصلا :رظنا )١(
 )١50(.

 فالتخاب هنامز لهأ ملعأ نم ناك «مامإلا ظفاحلا ءجاحلا نب رصن نب دمحم وه (9)

 )7/١5”  8٠( ريسلا :هتمجرت :رظنا .ه195 :ت .ةدابع اذ ناكو «نيعباتلاو ةباحصلا

 .ه798١ «توريب «ركفلا راد .ط )٠١7/١1١( ةياهنلاو ةيادبلاو

 )518/١(. :ًاضيأ رظناو 07١( - 507/5) ةالصلا ردق ميظعت :رظنا (6)

 عسوأ نم مالسإلا ثدحم .ظفاحلا مامإلا هدنم نب ىيحي نب قاحسإ نب دمحم وه (84)

 ةياهنلاو ةيادبلاو (87 - 78/117 ريسلا :رظنا .ه"90 :ت .ًاثيدح مهرثكأو ةلحر ءاملعلا

 ,(م07 _ ”1/1#) هل ناميإلا :رظناو ء”*”١5/1)

 ضم
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 هللا ىّوس نيليلدلا نيذه يفف ."”©أوّدكما ِدَمَق ْاوُمَْسَأ َنَِيا» :هلوق عم

 وهف نمآ نم نأ ىلع كلذ لدف ناميإلا مساو مالسإلا مسا نيب ىلاعت

 0 >لا قحتسا دقف نيمسالا دحأ قحتسا نم نأو ءملسم

 اوم نكلو أوُئِمْوم ْمَل لق نم ُبارَْلا ٍتلَهط :ىلاعت هلوق نع اوباجأو
 روكذملا مالسإلا نأب ءامهنيب قرفلا ىلع هرهاظب لدي يذلاو «'*”4اَمَمَلْتأ
 اذكو «لتقلا نم فوخلا وأ مالستسالا ىلع ناك امنإو «ةقيقحلا ىلع سيل

 .©0قرفلا هرهاظ ليلد لك ىلع اوباجأ

 نيابي مالسإلا نأ ملعلا لهأ نم قيرف لاقف : نيابتلا : يناثلا لوقلا

 نب دمحأو "ديز نب دامحو ''”يرهزلا :هب لاق نممو هنع قرتفيو ناميإلا
 95 5 يفز . .
 نب هللا دبع ةياحصلا نمو ة0هيريس نب دمحمو نسحلا : نيعباتلا نمو « لبنح

 أوو 3 1 انما بارا تاق : تارجحلا ةيآب ءالؤه لدتساو 250 رسابع

 موس ج هع رز

 حدمي يذلا لماكلا ناميإلا وه يفنملا ناميإلا نأ ىلع '''”4انْنَلَمَأ اوف نكلَو

 .(5”7و 6”7) ناتيآلا :تايراذلا ةروس )١(

 )/١9(. ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 )5١(. ةيآلا :نارمع لآ ةروس ()

 )7375/١(. ناميإلا :هدنم نبا :رظنا (5)

 )١5(. ةيآلا :تارجحلا ةروس (6)

 ..ةقيقحلا ىلع مالسإلا نكي مل اذإ :باب «ناميإلا :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا ()

 )١/49(.

 هتلالج ىلع قفتم «ملعلا مامإلا «ظفاحلا هيقفلا يشرقلا باهش نب ملسم نب دمحم وه (0)

 .(885 :بيرقتلا)و ("55/60) ريسلا .ه1515 :ت ..هظفحو

 .(114 :بيرقت) ه١ا!/4 تام هيقف تبث ةقث ءمهرد نب ديز نب دامح (6)

 :بيرقت) ه١١١ :ت ءردقلا ريبك دباع ةقث :ركب وبأ يراصنألا نيريس نب دمحم وه (9)
*660)). 

 (77- 51 :ص) مكحلاو مولعلا عماج :بجر نباو )7751/١( ناميإلا :هدنم نبا :رظنا(١٠)
 .ه197١ ةعبارلا ءرصمب يبلحلا .ط

 )١١( ةيآلا تارجحلا ةروس )١5(.
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 طعت ملو «ًانالفو ًانالف تيطعأ هللا لوسر اي :تلقف ًائيش مهنم ًالجر ٍطعي

 ."70. .ملسم وأ ديََِع هللا لوسر لاقف - نمؤم وهو - ًانالف

 نيذللا نيلوقلا نيب عمجي لوقلا اذه نإ ةقيقحلا يفو :ثلاثلا لوقلا

 ناميإلاو مالسإلا نيب نأ :هصخلمو ءصوصنلا هيلع عمتجت يذلا وهو هلبق

 ال ناك نإو رخآلا امهدحأ سيل «ندبلاو حورلاك امهيمسا قارتفا عم ًامزالت

 ىنعمب .ندبلاك مالسإلاو حورلاك ناميإلاف ءحور عم الإ يح ندب دجوي
 تيملا ندبلاك نيقفانملا مالسإف ءرخآلا وه امهدحأ نأ ال «نامزالتم امهنأ

 .تارجحلا ةبآ ىف بارعألا مالسإك .””حور الب دسحج

 ىمسم نيابت الوأ ررق هنإف ءاضر ديشر ىشم ريخألا يأرلا اذه ىلعو

 ليربج ثيدح يف ِةَم يبنلا هب هرسف امب ناميإلا رسفف «ناميإلا» و «مالسإلا»

 رسفو .'*”«ثعبلاب نمؤتو هلسرو هئاقلبو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ناميإلا»
 .””ةسمخلا ناكرألا وأ لامعألا نم هسفن ثيدحلا يف ءاج امب مالسإلا

 يف ناميإلاو مالسإلا يموهفم نأ باوصلا ..» :اضر ديشر لاقو

 برحلا دض ىلع قلطي وهو ملسلا يف لوخدلا مالسإلاف .نانيابتم ةغللا
 نوكيو قيدصتلا ناميإلاو ..دايقنالا ىلعو صولخلاو ةمالسلا ىلعو
 .©0(. .ناسللاب نوكيو . .بلقلاب

 مالسإلاو ناميإلا مسا نإف يوغللا نيابتلا اذه مغر ىلعو نكلو
 ىنعملا نيبي نأ دعب ديشر خيشلا هررقي ام اذه .دحاو ىنعم ىلع نادراوتي

 يف مالسإلاو ناميإلا نم لك قلطأ دقو» :لوقيف مالسإلاو ناميإلل ينآرقلا

 .(7494:ص) ةيواحطلا حرش: زعلا يبأ نبا:رظنا ١(

 :ح ..ةقيقحلا ىلع ناميإلا نكي مل اذإ :باب :ناميإلا :ك.حيحصلا :يراخبلا هاور (؟)

 )49/١(. "ا/

 01١"(.  ”ه٠ :ص) ناميإلا : ةيميت نبا :رظنا (9)

 5١٠ )١50/1(. :ح ..ليربج لاؤس :باب «ناميإلا :ك :حيحصلا :يراخبلا (5)

 .(هالا"  هالآ )١7/ رانملا ةلجم :رظنا (©)

 .("ه9/) رانملا ريسفت (5)



 صاخ مالسإو «ىلاعت هللا دنع يجنملا وه لعجب صاخ ناميإ ىلع نآرقلا

 هلامكو هللا ةينادحوب ىنيقيلا قيدصتلا وهف لوألا امأ .هدنع لوبقملا هنيد وه

 ةدارإلا ىلع ناطلسلا هل نوكي ثيحب رخآلا مويلابو لسرلاو يحولابو
 ناميإلا لوخد يفن دعب لاق كلذلو .حلاصلا لمعلا هيلع بترتيف نادجولاو
 مل مث -ولوسرو هلأ وثم نبل .ويمؤمْل اَمَّنإل :بارعألا كعلوأ بولق يف

 74069 رثبصلا ْمُه كيل هَل ٍليبع يف ْدِهشْلَو مهلوتأب اوُدَهَحَو وار
 نه .دايقنالاو ةدابعلاو ديحوتلا يف ىلاعت هل صالخإلا وهف يناثلا امأو

 باتكلا صوصن نيب هب عمجي يذلا يأرلا ىلإ لصي ديهمتلا اذه دعبو

 لك اهلوانتي ةدحاو ةقيقح ىلع نادراوتي اذه ىلع مالسإلاو ناميإلاف» :لوقيف
 يفو ًافنآ " ”تركذ يتلا تايآلا يف ًادحاو ًائيش ادع كلذلو ءرابتعاب امهنم دحاو
 نايب مث مث 010 /4) يف مهمالسإو بارعألا ناميإ نع ركذ ام دعب ىلاعت هلوق

 مَ يوعكلا ام مَلَعي هَ كيبيدب َهَّنأ نومْلَمنَأ ْلق# : قداصلا ناميإلا ةقيقح

 مكن 4 انك ال لك ًاثكسأ 1[ يع ثني ©© كح وت لكي دما نيالا
 ناميإلا وه اذهف 9©40”*2 َنِيِدَص ٌرْثُك نإ نكيإلل 2

 .©"”«. .ةداعسلا لجأل نابولطملا امهو حيحصلا مالسإلاو قداصلا

  هنأل «ىلاعت هللا دنع لوبقملا صا مالسإلاو قداصلا ناميإلا وه دحاو

 كلذلو .” ناميإ الب مالسإ الو مالسإ الب ناميإ نوكي ال  ىلاعت هللا دنع

 )١( ةيآلا «تارجحلا ةروس )١6(.

 .(50/) رانملا ريسفت (؟)
 نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو# :اهدعب هلوقبو 4. . .هللاب انمآ لق» :ىلاعت هلوق ديري (6)

 .(7057/6) رانملا ريسفت :رظنا .كلذك تارجحلا تايآو 2079 -174) نارمع لآ «هنم لبقي

 .(50١و )١5 ةيآلا «تارجحلا ةروس (84)
 )١5(. ةيآلا «تارجحلا ةروس (6)

 .(59/0) رانملا ريسفت (5)
 ةيطساولا حرش :ساره ليلخو .(755 :صو ١ا/ :ص) ناميإلا :ةيميت نبا :رظنا (0)

 .ه6١8١ ةئلاثلا ءةرجهلا راد .ط (56"7 :ص)

 ففي



 أوُنِمْوَت 3 0 بال ِتلاَق :ىلاعت هلوق ىنعم نأ ىري اضر ديشر نإف

 نيدلا ماكحأل اندقنا» :يأ '" 0 ىف ٌنميإلا ِلْخَدَي اّمِلَو اَنمَلْسَأ ْاوُلوُق

 ةلوبقملا ةقيقحلا ىلع لد أ "0. . .ةيندبلا هلامعأب انذخأو :رهاظلا

 حيحصلا مالسإلا امهرابتعاب 5 مسا عم دراوتت يتلاو ىلاعت هللا دنع

 يتلا تايآلا نيب عمج دق اضر ديشر نوكي كلذ ىلعو .قداصلا ناميإلاو

 .ةدحاو ةقيقح امهربتعت يتلا تايآلاو ناميإ الب ًامالسإ تبثت

 سيل ام ىلع نآرقلا يف مالسإلا مسا قلطي امك هنأ اضر ديشر ىريو
 «ةرهاظلا ىوعدلا درجم ىلع قلطي دق ناميإلا مسا كلذكف ةقيقحلا ىلع

 ءاوس ارهاظ امهنم نوكي ام ىلع مالسإلاو ناميإلا نم لك قلطي دقو» :لوقيف
 هلوق نم لوألا قشلا :لوألا نمف .قافنو لهج نع وأ نيقي نع كلذ ناك

 َِوَيْلاَو هلي َنَماَء ْنَم َتيِعيَّصلاَو ئَرَصّتلاو أوُداَه َتَِدَلاَو أنما َندَل َّنِإأ# :ىلاعت

 يف اونمآ نيذلاب دارملاف "'ةيآلا 4ْمِهَيَر َدنِع َمُهْرْبَأ ْمُهَلُه اَحِلََص َلِمَعَو آلا
 خلإ «ِمَّسَأب َنَماَء ْنَمإ# :هلوقو .رهاظلا يف نيدلا اذهب اوقدص نيذلا ةيآلا لوأ

 ًاوْلوف نكلو# :هلوق يناثلا نمو . . .ةاجنلا رادم هيلع يذلا يقيقحلا ناميإلا وه

 ًابرح انك نأ دعب نينمؤملا ةملاسم وه يذلا ملسلا يف انلخد : يأ 2007

 ناميإ مهنع ىفن امل الإو ناعذإلا عم دايقنالاو صالخإلا هانعم سيلو ءمهل

 .”«. .دمحلا هللو ةلأسملا يف قيقحتلا وه اذهو .بلقلا

 هتاقيقحت نم اذهو ةقيقحلا دبك باصأ دق ديشر خيشلا نأ هارأ يذلاو

 .فلسلا بهذم اهيف قفاو يتلا هللا همحر - ةقيقدلا

 )١( ةيآلا «تارجحلا ةروس )١85(.

 .(585/؟) رانملا ريسفت (9)

 .(5؟) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9)

 )١8(. ةيآلا «تارجحلا ةروس (4)

 ينيرافسلا نم قيقحتلا اذه يف دافتسا دق اضر ديشر نأ دب الو (”50/9) رانملا ريسفت (5)

 .ط ءاهدعب امو )38/١( راونألا عماول :ينيرافسلا :رظنا .مالسإلا خيش مالك لقن يذلا
 ١6١ :ص) ًاضيأ رظناو .اهدعب امو (115 :ص) ناميإلا :ةيميت نبا عم نراقو .رانملا

 58٠(. واالالو
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 :ثلاثلا ثحبفلا

 هناصقنو ناميإلا ةدابز

 ْتيلُث اًدِإَو# :ىلاعت لاق «ناميإلا ةدايزب زيزعلا باتكلا تايآ تقطن

 هذسه لذستو "04 . .اًكميِإ ْمُهَداَرَك. .ظ :لاقو 204 ْمهمداَر مسا ميل

 ناك ام لكو ءاضقان ةدايزلا لبق ناك هاز ام نأل ناضقنلا ىلع ًاضيأ تايآلا

 .ناضقنلل لباق وهف ةدايزلل الباق
 .ةغامجلاو ةنسلا لهأ لوق وه  هناضقنو ناميإلا ةدايز  لوقلا اذهو

 لاقو 2 "”صقنيو دادزي ناميإلا» :ةريره وبأ لاق دقف «ةباحصلا نع ىوريو

 :ةمئألا نَم هب لاق نمحفؤو 2 *”(صضقنيو ديزي ناميإلا» :؟؟!سيبح نب رمع

 نباو 0ع نباو يروثلا لوق وهو 7/فدمحأو , ””يعفاشلاو 00كم

 )1١( ةيآلا «لافنألا ةروس )9(.

 )١09/9(. ةيآلا «نارمع لآ ةروس (؟)

 0315/١١ ةنسلا :دمتحأ نب هللا دبعو ١١١(2 :صض) ةعيرشلا :يرجآلا :رظنا (6)

 .(ةماوع - *5١ نض) بيرقتلا.ظفاح ةقث «نميلا ليزن يكملا ّصاقلا يضاقلا ضفح وبأ (4)

 (18/1) ةنسلا :دمحأ نب هللا دبعو 2027١ :صض) ناميإلا :ةبيش يبأ نبا :رظنا (8)

 .: بيبح نب .رمعو
 ١١7(. :صض) ةعيرشلا :يرجآلا :رظنا (5)

 )028/١. يعفاشلا بقانم :يقهيبلا :رظنا 60

 .(1//019) ةنسلا :دمحأ نب هللا دبع (8)
 «يلالههلا دمتعم وبأ هرضغ ظفاح ريبكلا مامإلا «نارمع يبأ نبا :ةنيبع نب نايفس وه (8)

 .(1815/8) ريسلا .ةنسة1 هلو ه188 ةئس يفوتو ه7١٠ ةنس دلو «يقوكلا

 فقد



 ءاملعلا نم لجر فلأ نم رثكأ يقل دقو '”يراخبلاو '“'عيكوو جيرج 1 0 3 لأ (9) . 2200010

 .”صقنيو ديزي «لمعو لوق ناميإلا نأ ىلع نوقفتم مهلك راصمألاب
 .ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي ناميإلا نأ ىلع نوقفتم ةنسلا لهأف

 :ديشر خيشلا يأر
 نم رثكأ يف نيبيف «كلذ يف ةنسلا لهأ بهذم ديشر خيشلا ررق دقلو

 ةحرصملا نآرقلا تايآب كلذ ىلع لدتساو صقنيو ديزي ناميإلا نأ عضوم

 .ىنعملا اذه ىلإ ةريشملا ةحيحصلا ثيداحألابو «كلذب

 : يأ» :لاق 4”*2اناميِإ َمُجَتَداَر منيا َمِييَلَع َتَيِلَث اًدإَو# :ىلاعت هلوق دنعف سريمجس م عرايس ل

 يف ًانيقي :يأ ًاناميإ مهتداز لَك هئايبنأ متاخ ىلع ةلزنملا هتايآ مهيلع تيلت اذإ

 ءلامعألا يف ًاطاشنو «نافرعلا يف ةعسو «نانئمطالا يف ةوقو ناعذإلا

 لمعلاو داقتعالاو ملعلا عومجم ىلع عرشلا فرع يف ناميإلا قلطيو
000 

 .٠ هبج ومب

 يراخبلا هاآور اميفو» :لوقيف اذه ىلع ةنسلاب ديشر خيشلا لدتسيو

 نمو كلذ يف ةحيرص دهاوش امهيحيحص نم ناميإلا باتك يف ملسمو

 ةعضب ناميإلا» ثيدحو ("9ةرخآلا ىف ىجنملا ناميإلا لقأ ثيداحأ اهمهأ

 يفوتو ه19١ ةنس دلو ءظفحلا ةمئأو ءملعلا روحب نم ناك «حيلم نب حارجلا نباوه )١(
 )١50/9(. ريسلا .ه195١ ةنس رخآ

 نب هللا دبعو 55(2 :ص) ناميإلا :ديبع وبأو «(7١١:ص) ةعيرشلا :يرجآلا :رظنا (9)
 .("131 - )399١/١” ةنسلا :دمحأ

 .حتفلا عم )١//١171( هناصقنو ناميإلا ةدايز :باب «ناميإلا :ك :حيحصلا :رظنا (9)

 لوق :باب «ناميإلا :ك :يراخبلا حيحصو )1١917/١(«2 لوصألا حرش :يئاكلاللا :رظنا (5)
 .نايرلا .ط (11/1) يرابلا حتف :ًاضيأ رظناو .««سمخ ىلع مالسإلا ينب» يبنلا

 .(؟) ةيآلا «لافنألا ةروس (0)
 .(0910/9) رانملا ريسفت (5)

 :رظنا ٠ .ناميإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم اوجرخأ» ثيدح ينعي 00

 و١١11 <” :ح ؛ناميإلا لهأ لضافت )١15(: باب «ناميإلا :ك : : حيحصلا :ي يراخبلا

 .(179/) 44 :ح :ًاضيأو (حتفلا عم

 يما



 نع ىذألا ةطامإ اهاندأو ءهللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهالعأ ء«ةبعش نوعبسو

 هل مزاللا لمعلا ةدايز ىلع ناميإلا ةدايز سانلا لمح اذهلو :2©”(قيرطلا

 ء«يعطقلا قيدصتلاب هورسف يذلا ناميإلا هب قلعتي ام ةدايز ىلع مهضعبو

 ناك ل ميهاربإ نإف ءاضيأ صقنيو ديزي هسفن يبلقلا ناميإلا نأ قحلاو

 َلاَق َنِمْؤُن ْمَلوُأ َلاَق# مهييحي فيك هيري نأ هاعد امل ىتوملل هللا ءايحإب انمؤم

 نم هنود ام ىلع ديزي ناميإلا يف ةنينأمطلا م اقمف "”4ىِْبَك نيَمْظَيْلا لو و ب

 © لامك ةوق قلطملا تاميإلا

 صقنيو ديزي هسفن يبلقلا ناميإلا نأ نم ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلاو
 ناميإلا نإ لوقي نمف» .هسفن نم درف لك هب رعشي ام وهو «قحلا وه

 هسفن ىلإ ال ةيظفللا تاحالطصالا ىلإ رظن دقف صقني الو ديزي ال يسفنلا

 .'”(اهفعضو ناعذإلا يف اهتوقو اهروعشو اهكاردإ يف

 .«يليصفتلا ملعلا يهو «ةدايزلا هذه هجوأ ضعب ديشر خيشلا نيبيو

 برضو .يلامجإ ملع هدنع نمم دشأ هناميإ ناك ًايليصفت هملع ناك نمف

 : نيلاثم كلذل خيشلا

 كرشلا عاونأ ةفرعمب الإ لمكي ال وهف ىلاعت هللا ديحوتب ناميإلا :لوألا

 .هلامك ىفانت وأ هيفانت ىتلا نطابلاو رهاظلا

 ماق يتلا هتمكحو تامولعملاب طيحملا ىلاعت هللا ملعب ناميإلا : يناثلا

 ملعلا يذ ناميإب هناميإ نزوي ال ءايلامجإ ًاملع «تاوامسلاو ضرألا ماظن اهب

 .""اهيف هعنص بئاجعو تانئاكلا يف هللا ننسب يليصفتلا

 :ك :ملسمو )71/1١(2 5 :ح ءناميإلا رومأ :باب «ناميإلا :ك :حيحصلا :يراخبلا )١(

 )58/١(. هؤو هم و ”ه :ح .ناميإلا

 .(550) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)
 .(0941/4) رانملا ريسفت (5)

 .(556 :ص) ناميإلا :ديبع وبأ :رظناو «(510/5) ردصملا سفن (54)

 .اهدعب امو ١١1١( :ص) ناميإلا :ةيميت نبا عم نراقو (0941/8) رانملا ريسفت (9)

 ففي



 هذه صنب ةتباث ناميإلا ةدايز نأ لوقلا ةلمجو» :ديشر خيشلا لاق

 نيذلا فصو يف نارمع لآ ةروس يف ىلاعت هلوقك ىرخأ تايآو ةبآلا

 َلاَم َنِدَلا# حرقلا مهباصأ امدعب لاتقلا ىلإ مهاعد اذإ لوسرلاو هلل اوباجتسا
 هلآ اَنبَسَح ْأوُلاَقَو اًنميِإ ْمُهَداَرَك مهو مُكل اوُعَمَج َدَم َساَنلآ َّنِإ ساَنلأ ْمُهَل
 امر اًمْلَو بازحألا ةروس يف ىلاعت هلوق هانعم ينو 747 ليجولا َمَقيَو

 َمهَداَر اَمَو ٌملوْسرو ُهَلَأ َقَدَصو ٌمُلوُسَرَو ُهَّلَأ دعو ام اذنه أوْلاَك َباَرحَدْلا يبول
 ناميإ هب دارملا نوك ديؤي انه ميلستلا فطعو "740 اًميَِتَو اننميِإ ال
 لمعلا ىف ال بلقلا ىف اميف تناك ةدايزلا نأ ىنعي "”2...لمعلا ال بلقلا

 ١ ١ ١ .مهضعب لاق امك

 ناميإلا ةدايز ةلأسم يف فلسلا قفاو دق كلذب ديشر خيشلا نوكيو

 .©©ةنسلاو باتكلا نم هب اولدتسا امب لدتسا دقو ءهصقنو

 )١( ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )19/7(.

 .(7؟) ةيآلا «بازحألا ةروس (؟)

 رانملا ةلجمو (85 - ١١/80)و اهدعب امو (710/5) ًاضيأ رظناو (047/9) رانملا ريسفت ('0)
 .(0 ١4  ١ة/او)

 نباو «(60 :ص) ناميإلا :ةبيش ىبأ نباو «(755 :ص) ناميإلا :ديبع وبأ :رظنا (5)

 5١6(. ١ :ص) ناميإلا :ةيميت
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 :عبارلا ثحبملا

 .رئاغصو رئابك ىلإ مسقنت بونذلا نأ ىلإ زيزعلا باتكلا تايآ تراشأ

 مكياج مُكَنَع َرْيَكَن ُهْنَع 578 نوهت ام ربابكح اوبن نإ# :ىلاعت لاق

 ال ٍبتكحلا اذه ِلاَم اَنَكَيَوي 50 :لاقو 46 | اًمِيِرك لَم مصل
 دحأ ركني فيكو» :ديشر خيشلا لاق 04اهنصخأ هَ ]| هيك 1 ٌةَريغَص ٌرِواَغِ

 نم وهو ...نارقلا كلذب حرص دقو رئابك ريغو رئابك ىلإ بونذلا ماسقنا
 ةيعادلا يفو اهسفنأ يف توافتت دارفأ اهل عاونأ تايهنملا نإف ...يهيدب هتاذ

 ."”«اهيلإ قوست يتلا ةيسفنلا
 يفو  ثيداحأ ةدع ىف - رئابكلا هذه ضعبل ةراشإ ةنسلا ىف درو دقو

 يف درو ام ثيداحألا هذه رهشأ :لوقأ» :ديشر خيشلا لاق .اهددع

 :هلَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا

 ءهللاب كرشلا» :لاق ؟هللا لوسر اي يه امو :اولاق «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا»

 يلوتلاو «ميتيلا لام لكأو ءرحسلاو «قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو

 نم ًاضيأ اهنمو .'*”«تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فذقو ؛فحزلا موي

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )1"(.

 .(49) ةيآلا «فهكلا ةروس (90)

 .(58/8) رانملا ريسفت (*)

 َنيِذْلا نإ # :ىلاعت هللا لوق :باب ءاياصولا :ك :حيحصلا :يراخبلا (5)

 .(حتفلا عم 157/43) 5 :ح ماتَ

 دعو ع 2 3 ١ تت
 0١

 كح

 فيلا



 ؟رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ» :ِةلكك هللا لوسر لاق :لاق هنأ ةركب يبأ ثيدح

 اكتم ناكو  نيدلاولا قوقعو ءهللاب كارشإلا :لاق ءهللا لوسر اي ىلب :انلق

 انلق ىتح اهرركي لاز امف «روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ :لاقو - سلجف
 ملف «ةجاحلا هيلإ سمت ام ماقم لك يف ركذي كك ناكو ...2"تكس هتيل

 يف ةحيرص ثيداحألا نكلو .«ديدحتلاو رصحلا ماقم يف كلذ نم ءيش دري

 امل اهسفنأو اهتاوذ ىف اهربك نأ اهنم رهاظلاو رئاغصلا اهلباقيو رئابكلا تابثإ

 ."0(. .رئابكلا ربكأ تاقبوملاو ءررضلاو ةدسفملا نم اهيف

 ءاهتاذ يف ءيشل كلذب تفصو رئابكلا نأ ىلإ ديشر خيشلا باهذ يفو ا

 بسحب كلذك يه رئابكلا نأ ىلإ بهذي يذلا «هدبع دمحم» هخيشل ةفلاخم
 ."”يتاذ ريغ يجراخ ببسل يأ ءاهلعاف دصق

 رصحت مل رئابكلا نأ ىري ديشر خيشلا نأ يفنلا اذه نم ًاضيأ رهظيو

 رئابكلا مهبأ ىلاعت هللا نإ :مهضعب لاقو» :ًاضيأ لاق امكو «نيعم ددع يف

 رئابكلا نم اهنأ ملعي مل ةيصعم لك هل تضرع نإف .يصاعملا لك بنتجتل
 ءرئابكلا كرتب هنع هللا اهرفكي يتلا رئاغصلا نم وأ اهيلع بقاعي يتلا

 ش .(”(. .اهبنتجي نأب هيلع يضقي طايتحالاف

 :لوالا بلطملا

 اهبكترم مكحو ةريبكلا فيرعت
 ةريثك لاوقأ ىلع ةريبكلا فيرعت يف هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا

 لاوقألا برقأو .'”فيعض اهضعبو ةبراقتم اهرثكأو ءالوق نيرشع ىلع ديزت

 5104 :ح «روزلا ةداهش يف ليق ام :باب «تاداهشلا :ك :حيحصلا :يراخبلا ()

 .(حتفلا عم :57/0)

 .(5//41) رانملا ريسفت (؟)

 0١(. 65 ١٠/ه) هسفن ردصملا :رظنا (9)

 .(59/6) هسفن ردصملا (5)

 - :ميقلا نباو «نايرلا .ط (87 )85/5  ملسم حرش :يوونلا دنع لاوقألا هذه رظنا (5)

 ضر



 هللا همتخ بنذ لك» :اهنأ امهنع هللا يضر سابع نبا لوق وه باوصلا ىلإ
 نب كديعس : ًاضيأ لوقلا اذهب لاق نممو ."0(باذع وأ ةنعل وأ بضغ وأ رانب

 مالسإلا خيش حجرو ,20 220 كاحضلاو 60 |او ””دهاجمو ك7 يبج

 ."””لوقلا اذه

 اهدحأ ىلإ لامو ةريبكلا فيرعت يف لاوقألا ركذ هنإف ديشر خيشلا امأو
 تبجوأ ةيصعم لك يه ليقف ةريبكلا فيرعت يف اوفلتخا..» :لاقف

 لك :ليقو ءّدح هسنج ىف بجوو هميرحت ىلع باتكلا صن ام ليقو دحلا
 اًلاوقأو «لاوقألا هذه اوفعضو «ةعيرذلا دسل ال وأ ضراعل ال هنيعل مرحم
 :ليق هيلع هللا دعوت ام لك رئابكلا نإ:ءاملعلا ضعب لاقو «ةريثك ىرخأ
 رعشي ام لك اهنإ ..:مهضعب لاقو ءًاضيأ ثيدحلا يفو :ليقو ءنآرقلا يف

 00(. .لوقعملا

 هنم ىلوألاو «طبضنم ريغ هنأ الإ ًازئاجو الوبقم ناك نإو لوقلا اذهو

 (418 4 7١:ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو 207717 - )55١/١ نيكلاسلا جرادم
 نباو )5٠١/٠١ -5١١( يرابلا حتف :ينالقسعلا رجح نباو ؛يمالسإلا بتكملا .ط
 ٠١(.  ه/١) رجاوزلا :يمتيهلا رجح

 )١( ريسفتلا :يربطلا )517/8(.
 نيعباتلا رابك نم رسفملا ئرقملا ظفاحلا دمحم وبأ «يدسألا ماشه نب ريبج نب ديعس (؟)

 ١١/5 - ١5(. :بيذهتلا بيذهتو "57 71١/4 ريسلا) ه40 ةنس جاجحلا هلتق

 97١(. :بيرقتلا» سابع نبا بحاص ملعلاو ريسفتلا يف مامإ ةقث ربج نب دهاجم (©)

 .(575 :بيرقت) ه١١١ يفوت .روهشم لضاف هيقف ةقث :يرصبلا وه نسحلا (4)

 ه7١٠ :ت ء.ملعلا ةيعوأ نم ناك «ريسفتلا بحاص «يلالهلا محازم نبا وه كاحضلا (6)
 .(777/9) :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نباو ,558/5 :ريسلا :يبهذلا)

 .ركاش دمحأو دومحم :ت ءرصم ءفراعملا راد .ط )١17/8( ريسفتلا :يربطلا :رظنا ()

 .(105- )59014/١١ ىواتفلا عومجم :رظنا 4ف)إ

 .(49/0) رانملا ريسفت ()

 فرخ



 :فلسلا دنع ةريبكلا بكترم مكح :ةيناثلا ةلأسملا

 ملو  كرشلا الخ - ةريبك بكترا نم نأ ةعامجلاو ةئسلا لهأ دقتعي

 هناميإب نمؤم وأ «ناميإلا صقان ًانمؤم ىمسي لب ءرفكي ال هنإف ءاهلحتسي

 هللا ةئيشم يف وهف اهيلع ًاّرصم تام نإو  اهبجت ةبوتلا نأو - هتريبكب قساف
 .رانلا يف دلخي الو ءاهردقب هبذع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ «ىلاعت

 الو بنذب مهنم ًادحأ رفكن الو «ةلبقلا لهأ نع فكلاو» :دمحأ لاق

 الو «ةيلهاجلا رمأ نم يصاعملا. .» :يراخبلا لاقو« '”'مالسإلا نم هجرخن

 ."”«كرشلا الإ اهباكتراب اهبحاص رفكي
 هنع افع ءاش نإ هللا ةئيشم يفف ةريبك بحاص لك نإ)» : يربطلا لاقو

 ."”هللاب ًاكرش هتريبك نكت مل ام ءهبقاع ءاش نإو

 :ةريبكلا بكترم مكح يف ديشر خيشلا يأر :ةثلاثلا ةلأسملا

 نم ًادحأ نورفكي ال مهنأ ةنسلا لهأ دعاوق نم نأ ديشر خيشلا ىري

 عبتم اذه هيأر يف وهو «'”ةلزتعملاو'*”جراوخلل ًافالخ بنذ لكب ةلبقلا لهأ

 ةدعاقلا هذه حرش يف اًليوط ًاصن هنع لقن دقف «ةيميت نبا مالسإلا خيشل

 '"عورفلاو لوصألا يف ئطخملا دهتجملا مكح هنع لقن امك «ةيفلسلا

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر عيزوتو رشن «يراصنألا ليعامسإ :ت (الا :ص) ةنسلا (9)

 .ةيدوعسلاب «ءاتقإلاو

 .حتفلا عم (17/1) ناميإلا :ك :حيحصلا 0

 حرش عم (722 77”: ص) ةيطساولا ةديقعلا :ةيميت نبا :رظناو (500/8) ريسفتلا (6)

 ساره ليلخ دمحم
 رفكت «نامزلا نم ةرتق ةيمالسإلا ةلودلا تلغشأ «ةعدتبملا قرفلا ىدحإ :جراوخلا «4)

 قرفلا خيرات :يبارغلا ىفطصمو (05 :ص) قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا : رظنا .ةريبكلاب

 .(19/1) ةرصاعم قرف :يجاوعلا بلاغو 5١( :ص) ةيمالسإلا

 «ردقلا راكنإ مهدنع لدعلاو «ديحوتلاو لدعلا لهأ مهسفنأ نومسيو ءاطع نب لصاو عابتأ )م

 يبارغلا ىفطصمو (4” :ص) قرفلا نيب قرفلا يدادغبلا : رظنا .تافصلا راكذإ : : ديحوتلاو

 ١ .(851/1) ةرصاعم قرف :يجاوعلا بلاغو 4(١4:ص) ةيمالسإلا .قرفلا خيرات
 .اهدعب امو (81/6) ةتسلا جاهنم : يف مالسإلا خيش :رظناو +(171/75؟) رانملا ةلجم : رظنا (5)

 فرغ



 ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكن ال» ةدعاقلا هذه ديشر خيشلا ركذ دقف
 قدصي نيذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ دعاوق نم ةدعاقلا هذه» :لاقو «بنذب

 نيفورعملا نم اوزيمتيل مسالا اذهب مهسفنأ نومسي نم ال  لوقلا اذه مهيلع
 :نيتلأسم ىلع ينبم كلذ نأ مالسإلا خيش نع لقنو .2"'2. .ىرخأ ءامسأب

 لب «جراوخلا هلوقت امك هبحاص رفك بجوي ال بنذلا نأ :امهادحإ

 .ةلزتعملا هلوقت امك هيف ةعافشلا عنمو رانلا يف هديلخت الو

 قسفي الو ءرفكي ال لكي لوسرلا ةعباتم دصق يذلا لوأتملا نأ :ةيناثلا

 .20. .أطخأو دهتجا اذإ

 نَمِل َكِلَذ َنوُد ام َرْفْمَيِو هب َكَرْشم نأ ُرْفْمَي ال َهَّلَأ َّنإ## ىلاعت هلوق دنعو

 طيحت ال مهبونذ نإف نودحوملا بنذأ امهمو..» :لاق "55

 ناميإلا زعو هتفرعمو هللا ديحوتب مهنأل «مهبولق معت ال اهتملظو ءمهحاورأب

 ءمهبر نع مهتلفغ يف دمألا لوطي الو .مهرش ىلع مهريخ بلغي هتعفرو
 مه اذِإَف أورَكَدَت نطَبَّشلأ نب ٌتيِتط ْمُهَنَم ْمُهَنَم اًذإ © :ىلاعت هللا لاق امك مه لب

 ِتََسْلْأ َّنإ» ةئيسلا ةنسحلا عابتاو ع ىلإ نوعرسي 21747) َنوُرِصَبُم
 لكف .نارفغلا وه كلذ ناك سفنلا نم ةئيسلا رثأ بهذ اذإف «ِثاَكيَتلَ 26

 نَمِل َكِلَذ َنوُد ام َرْفْمَيَِو## :ىلاعت لاق كلذلو «ةرفغملل ةلباق نيدحوملا تائيس

 هتئيشم امنإو نيبنذملا هدابع نم ءاشي نمل كرشلا نود ام رفغي :يأ 55م5
 هرفغي ال اميف ىلاعت هتنس امأو ..هتنس ىضتقم ىلع ةيراجو ءهتمكحل ةقفاوم

 اهبحاص اهنم بوتي ال يتلا بونذلا يه كلتو ةلباقملا نم رهظتف بونذلا نم
 ْ ْ .2 6. .تانسحلاب اهعبتي الو

 هللا ةئيشم ىف وه هيلع توميو هبنذ نم بوتي ال يذلا بنذملا نكلو

 )١( :ص) ةيطساولا ةديقعلا :رظناو «(١؟55/١1؟) رانملا ةلجم 577(.
 :ةحفصلا سفن رائملا ةلجم (؟)

 ١١5(. «44) ةيآلا ىاسنلا ةروس (0)
 )7١١(. ةيآلا «فارعألا ةروس (4)

 )©( رانملا ريسفت )١59/6  ١65١(.

 فيفي



 :ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر وه امكو ءةنسلا لهأ نع تركذ امك .ىلاعت

 يف دلخي ال هنإ) :نولوقي نيذلا ةنسلا لهأ نع ديشر خيشلا هيكحي ام وهو
 :نيرمأ نيب وهو هللا ىلإ هرمأف ًايصاع تام نم امأو ًارفاك تام نم الإ رانلا

 هلخدي مث هبنذ ردق ىلع هبذعي نأ امإو ءهل رفغيو هنع هللا وفعي نأ امإ

 نَمِل َكِلَذ َنوُد ام َرْفْعَيَو ءهب َكَرْشي نأ ُرْفْمَي ال َهَّسَأ َّنإ# :ىلاعت هلوقل ةنجلا

 «مهيأر ىلع نمو ةلزتعملا لوق لباقم يف وه لوقلا اذهو "0...
 ىف دلخي ةريبكلا ةيعطقلا ةيصعملا بكترم نإ :نولوقي ءالؤهو)

 .©00. . .راثلا

 َنذَلَأ اهيأَي# :ىلاعت هلوق :اهنم تايآب اهبهذم ىلع ةلزتعملا تجتحاو
 لاق» :اهدنع ديشر خيشلا لاق .*”4ىدألاو َنَمْلأِب مكَينَقَدَص ْاوُلِطَب ال وبما دع ءمس ينل اساس هرثا ىو

 رئابكلا طابحإ ىلع ةيآلاب ةلزتعملا تلدتساو :ىلاعت هللا همحر مامإلا ذاتسألا

 ال اهب دارملا نأب ةيآلا نع بيجأو « لمعت مل اهنأك ىتح ةحلاصلا لامعألل

 نأل ءهيلإ جاتحُي ال يذلا فلكتلا نم كلذ ريغبو ءمكتاقدص باوث اولطبت
 8 هه 2) 538 8 78 تعال 5 .٠

 لاق مث. .ةقدصلا نم ةدوصقملا ةدئافلل ىذألاو نملا طابحإ يف مالكلا

 ٠ رئابكلا نم ةريبك يأ باكترا نأ وه ةلزتعملا همعزت يذلاو» :ديشر خيشلا

 .""7(. .هباتك يف ىلاعت هللا ىده اومهفي مل مهنأ ىلع لدي امنإ اذه ىلع

 هلوق مهف يف تالاقملاو بهاذملا باحصأ بارطضا ديشر خيشلا نّيبو

 :لاقف 4255 نَمِل َكِلَذ نم ام ُرْثَيَو دب َكَرْضم نأ ٌرفْنَي ال َهَّنأ َّنإ# ىلاعت
 تالاقملا باحصأ اهروهظو اهتغالب ىلع ةيآلا مهف يف برطضا دقو»

 هضعب اورسفيو هتلمجب اوذخأي ملف نيضع نآرقلا اولعج نيذلا بهاذملاو

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )4/8« ١١5(.

 )9( رانملا ريسفت )7/5”17(.

 .ةحفصلاو ردصملا سفن (9)
 .(75584) ةيآلا ,قرقبلا ةروس (14)

 .(8/) رانملا ريسفت (9)
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)

 فرغت



 ىلع ةلاد اهنإ :لوقي اذهو ءةبوتلا دعب الإ نارفغي ال امهنوك ىف ءاوس كرشلا
 ءكرشلا بنتجا ام اهلك اهنارفغ زاوجو بونذلا ىلع باقعلا بوجو مدع

 ."”«اهيلع ةئرجم يصاعملاب ةيرغم اذه ىلع نوكت اهنإ :لوقي كاذو

 عم رضي ال :نولوقي يذلا ةئجرملا مه قرف ثالث اذه يف لض دقلف
 اوقفاو نيذلا ةلزتعملاو «بنذ لكب اورفك نيذلا جراوخلاو «بنذ ناميإلا

 بونذلا نإ : - ةنسلا لهأك  لوقي ديشر خيشلا نأ حضتي قبس اممو
 - ديشر خيشلا ىري امك كلذ ىف ببسلاو «ةرفغملل ةلباق  كرشلا نود -

 امهمف» «سفنلا هذه 2 اهعم ىجري ال ةدسفم سفنلا ىف كرشلا رثأ نأ

 .57:ةيلاعا نيدحوملا حاورأ

 "”جراوخلا بهذم وه بونذلا نم كرشلا نود امب ريفكتلا

 ال امب ريفكتلا ىلع اوأرجت دق نيرخأتملا نأ ديشر خيشلا ظحال دقو

 ىلع سانلا ىدل ةأرجلا هذه نم اوداز دق نيفنصملا ضعب ىتحو ءرفكي

 دق ريفكتلا ةعدب نأ ديشر خيشلا ررقي و أ وهبه ذم فلاخي نم ريفكت
 لهأ هب زاتما امم نأو مهتعدب فلاخي نم مهريفكتب ةعدتبملا ةالغ اهثدحأ

 )1١( هسفن ردصملا )0/١6١(.

 )١59/6(. رانملا ريسفت (؟)

 :تاه١١5١ «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا .ط )١148/١( تالاقملا :يرعشألا :رظنا (6)

 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم

 )١9/1١  ١50(. ريسفتلاو (”5“/017) رانملا ةلجم :رظنا (54)

 فواح



 يف مهدنع ةدمعلا نأ رهتشا دقو «ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكت» مدع ةنسلا

 نيب أشن نمم ةرورضلاب نيدلا نم مولعم هيلع عمجم ءيش دوحج وه ريفكتلا

 الهاج وأ هب ًاملاع هدحجي يأ ؛مالسإلاب دهع ثيدح نكي ملو نيملسملا
 كلذ دحج نم نإف «لوأتم ريغ نوكي نأ ًاضيأ اوطرتشاو ءهلهجب روذعم ريغ

 ."”(. .ًارفاك نوكي ال هل رهظ ليوأتب ءيشلا

 :لوقيف ءرّفكُي ال امو رّمكُي ام نيبيو ةلأسملا هذه ديشر خيشلا لصفيو

 ةلاسر بيذكت وه مالسإلا ةلم يفاني ام لكل عماجلا ماعلا ىنعملاف»

 نم ءاج هنأ بذكملا ملع امم ءيش بيذكت وأ سانلا عيمج ىلإ لك دمحم

 «ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا هيلع عمجملا :لوألا :نامسق وهو «نيدلا رمأ

 دلولاو صقنلا نع ههيزنتو هللا ديحوتو «ىلاعت هللا مالك نآرقلا نوكك

 نوكو .خلإ هل رذنلاو حبذلاو ءاعدلاك ةدابعلا وأ نوكلا ريبدت يف كيرشلاو

 ثيدح ناك نم الإ هلهجب دحأ رذعي ال اذهف ..نييبنلا متاخ وه دمحم

 نمو ؛هنم تايرورضلا هذه ملعتل فاك نمز هيلع ضمي مل مالسإلاب دهعلا

 نم نيملسملا نم هيف سيل دلب وأ ناكم يف ملسأ لجرك همكح يف ناك

 الو ىرخأ تابجاو هيلع نأ ملعي ال وهو «نمزلا هيلع لاطو هلك كلذ هملعي

 ًالثم ةرجهلا هيلع بجي هنأ

 نم مولعم ريغ هيلع ًاعمجم وأ هيلع عمجم ريغ ناك ام : يناثلا مسقلاو
 هفرعي ال امم ًالثم ثيراوملا ماكحأو حاكنلا تامرحم ضعبك ةرورضلاب نيدلا

 ًاعطق هللا نيد نم هنأ هنم ًائيش ملع نإف ءهلهج نم رذعي اذهف ءاملعلا الإ

 ."”(..هيلإ ةبسنلاب لوألا مسقلا مكح همكح راص

 رذعلا نأ ىلإ بهذي ديشر خيشلا نأ رهظي ليوطلا صنلا اذه نمو

 دلوو نيملسملا نيب شيعي نم امأ ؛مالسإلاب دهعلا يثيدحل نوكي لهجلاب
 كلذ نأ ذإ كرشلا يف هعوقوو ديحوتلاب هلهجل رذعي ال هنإف نيملسم نيوبأل
 ١ .مالسإلا نيد لصأ وه

 )596/١4(. رانملا ةلجم (1)
 .( هام خ0 رانملا ةلجم (0)

 فر



 ًادحأ» رفكي ال :لوقي امك وهف ليوأتلاب رذعلا ًاضيأ خيشلا ىريو

 يذلا حيرصتلاب حيحصلا داقتعالا فلاخي ام هنم عمسأ وأ رأ مل ام هصوصخب

 كلذ دحج نم نإف» :هلوق نم ًاضيأ رهظي امكو .2”''2..ليوأتلا لمتحي ال
 سيلف ًارذع لهج لك سيل هنأ امكو «ًارفاك نوكي ال هل رهظ ليوأتب ءيشلا
 ٠ .كلذك ًارذع ليوأت لك

 يف هنإف دجن يف ةوعدلا ءاملعب رثأتم اذه هفقوم يف ديشر خيشلاو
 وهو هللاب كرشأ نم هريفكت عم ءرفكي ال امب ريفكتلا يف طايتحالا ىلإ هباهذ

 لئاسر رشن دقو «نيدحوملا دجن ءاملع ةقيقحلا يف عبتي «مالسإلا راد يف

 يف دجن مامإ نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا وهو مهضعبل
 نيفلاخملا ريفكت ةلأسم يف دجن ءاملع هيلع ام ملعي اهنمو» :لاقو « هرصع

 ."”«اهيف مهطايتحاو

 ةلزان يف ديشر خيشلا ىوتف ىلإ لقتنن تبثتلاو طايتحالا اذه نمو

 رفكلاب خيشلا اهيف ىتفأ دقو «ةيمالسإ ريغ ةيسنجب سنجتلا :يهو «ةثداح

 .ةدرلاو

 :سنجتلا :ىلوألا ةلاأسملا

 دهع ىلع نكت مل يتلا ثداوحلا نم يأ لزاونلا نم ةلزان سنجتلا

 تعقو مث دجن دالب يف مث سلدنألا يف اهمكح هبشي ام عقو دقو «فلسلا

 ."”لدجلا اهلوح رادو ثيدحلا رصعلا يف

 الثم رْبلاف «ىءيشلا نم برض لك وه سنجلاف :ةغل سنجتلا ىنعم امأو

 نم معأ سنجلاو .سونجو سانجأ ىلع عمجيو «بوبحلا سانجأ نم سنج

 .(177/؟) هسفن ردصملا )١(

 رردلا يف :اهيلإ راشملا ةلاسرلاو (240/6” ًاضيأو 080 و 506/517) رانملا ةلجم :رظنا (؟)
 .اهدعب امو )5571/١( ةينسلا

 :رفينلا يلذاشلاو 56 تسوق يهقفلا عمجملا ةلجم :ليبسلا هّللأ دبع نب دمحم فش]

 .(4/9//191) هسفن ردصملا

 فضي



 ©"”هنم عون ناسنإلاو سنج ناويحلاف «عونلا

 عون هلباقي صاخ يرشب عون ىلع يرصع حالطصا يف سنجلا قلطيو
 .فنصو فنص نيب قرفت ةيعامتجا وأ ةيقرع ةصاخ تازيمم امهنم لكل رخآ

 هباستنا ةهج نم صخشلاب قحلت ىتلا ةفصلا ىه ةيسنجلاف :كلذ ىلع ًءانبو

 امإ ةيوهلا هذه بستكتو "ةلود لكل ةينوناق ةيوه ىه ةيسنجلاف

 ,"”سنجتلا بلط نع ئشانلا باستكالاب وأ «ةدالولا و بسنلاك ةلاصألاب

 سنجتملا عوضخ سنجتلا كلذ نع أشنيو ءاهاياعر دادع يف هلوبق ىلع

 عافدلا مازتلاو ًاهرك وأ ًاعوط اهل هلوبقو اهتيسنجب سنجت يتلا ةلودلا نيناوقل
 هسنجت ىلع بترتيو ءاهينطاوم دحأ حبصأ هنأ امب «برحلا لاح يف اهنع

 .““”ماكحألا رئاسو ثيراوملا يف ةلودلا هذه ماظنل هعوضخ

 اهئشنت ةينوناقو ةيسايس ةطبار» اهنأ وه ةيسنجلل ينوناقلا فيرعتلاو
 دنع  قرفلاو «2””اهيف ًاوضع :يأ اهل ًاعبات درفلا لعجت اهنم رارقب ةلودلا

 ةيسنجلا نأ وه سنجلاو - يحالطصالا اهانعمب  ةيسنجلا نيب - نيينوناقلا

 امك ينوناق يسايس باستنا وهو  ةنيعم ةلود ىلإ صخشلا باستنا ديفت

 .©ةنيعم ةيرشب ةلالس ىلإ صخشلا باستنا ديفيف سنجلا امأ

 ةيامح بجاو ةلودلا ىلعف «درفلاو ةلودلا نيب ةيدقاعت ةقالع ةيسنجلاو

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا :رفينلا ىلذاشلا دمحم )١(

 .(171/5/5) قباسلا ردصملا :رفينلا يلذاشلا دمحم (؟)
 ةضهنلا راد .ط ١5١( :ص) صاخلا يلودلا نوناقلا يف زيجولا :بلاط وبأ يفوص .د .أ (0)

 .ماا/1 توريب (؛ةيبرعلا

 زيجولا :بلاط وبأ يفوص و )١19/4/5( قباسلا ردصملا :رفينلا يلذاشلا دمحم :رظنا (5)

 .(6ا/ :ص)

 .(507 :ص) قباسلا ردصملا :بلاط وبأ يفوص .د (5)

 07١(. :ص) هسفن ردصملا (5)
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 ةعاطلا بجاو كلذ لباقم ىف  دارفألا ىلعو ءاهتيسنج تحت ةيلخادلا دارفألا

 ةمدخلاك «ةلودلا اهضرفت يتلا ةماعلا فيلاكتلا يف ةمهاسملاو «نيناوقلا مارتحاو
 دقعلا اذه يف مهتدارإ نع دارفألا ريبعت نوكيو «بئارضلا عفدو ةيركسعلا

 هتوكس ةلاح يف اينمض نوكي دقو ءام ةلود ةيسنج درفلا بلط اذإ اميف احيرص
 ؛نايب ةجاحلا ضرعم يف توكسلا نأل» درلا رايخب ةيسنجلا هيلع ضرعت امدنع
 .©”لفطلاك ةدارإلا يميدع ةلاح يف امك ًاضرتفم ريبعتلا نوكي دقو

 ةلود ماكحأ مزتلي نأ درفلا ىلع ضرفت قبس ام ىلع ةانب ةيسنجلا نألو

 ةيمالسإ ريغ ةيسنج تحت لخادلا نأب نورخآو ديشر خيشلا ىتفأ دقف هتيسنج
 رباقم يف نفدي الو ةلملا نع جراخ «ةدر رفك رفاك وه اهريغو اسنرفك
 كلذ ىلع ىنب هنأ نيمدقتملا نم هريغ ىلع ديشر خيشلا دازو .''”نيملسملا
 لْعِف مارحلا لَعَف نم نأ ىري خيشلا نإف «مارحلا لالحتسا ةلأسم يف اًلصأ
 مل ولو ًاعرش مارح هنأ دقتعي وهو «ةالابم الو جرح ريغب يأ حابملاو لالحلا

 اهب دقتعا ةيعرش ةدعاق وأ صنب الوأتم لحتسملا ناك نإف «هيلع ًاعمجم نكي
 ةقيقحلا يف ليصأتلا اذهو .””ادترم ناك الإو هتدرب مكحي مل ًاعرش لالح هنأ
 الك نيتلأسملا شقانأس ىننإف اذل - سنجتلا ةلأسم  ةلأسملا لصأ نم ربكأ وه
 ْ .ةدح ىلع

 :سنجتملا رفك يف ديشر خيشلا دنتسم

 لوبق» نأ ىلإ رفكلاب سنجتملا ىلع همكح يف ديشر خيشلا دنتسا
 هنإف مالسإلا نم جورخ مالسإلا ةعيرشل ةفلاخم ماكحأ تاذ ةيسنجل ملسملا
 نأ اذه ىف ىفكيو «هتعيرش ىلع ةديدجلا ةيسنجلا ةعيرشل ليضفتو هل در

 ماكحأ يه اهيلع اهريغ رثآ يتلا ماكحألا كلت نوكب ًاملاع نوكي
 .200.. .مالسإلا

 )١( :ص) هسفن ردصملا 86 - 868(.

 .("ها//غ و ١٠غ #) ًاضيأو (58/؟0) رانملا ةلجم (؟)
 .(؟4/؟56) هسفن ردصملا (9)
 .(؟56//9) هسفن ردصملا (:4)

 فرخ



 اهماكحأ لدبتي ةيسنج كلس يف ماظتنالا لبقي يذلا ملسملا نإ. .» :ًاضيأو
 اذإو «نيملسملا ةلماعم لماعي الف «ناميإلاب رفكلا لدبتي نمم وهف نآرقلا ماكحأب

 ."7. .اوعجري ىتح هيلع مهلاتق بجو ةليبق وأ دلب لهأ نم عقو

 تريلا َنكِإ ّرَث ملأ :ىلاعت هلوقب نآرقلا نم ديشر خيشلا لدتساو

 لإ اَُمَكَاَحَتَي نأ َنوُدِبِرُب َكِيَبَق نم َلِزْنَأ آَمَو كيل لن آمي اونَماَ َمُهَنَأ َنوُمُعْنَي
 69 َديِعَب اللص أَكَب الكم مهَلِضَي نأ ُنطِيَّشلأ ُد هاي هب 0 نأ أو موكا َدَقَو ِتوُمدَطل

 ٌدوُدصَي َنِقِفكمْلا َتْيَر ٍلوُسَرلأ َلِإَو هم َدّرْنَأ 1م لإ اولاَمَث مك َلِق اَدَِ
 نايفطلا ردصم توغاطلا» :ديشر ميلا لاق ."”9©4 اًدوُدُص كلنَع
 لكك هللا لوسر هب مكح امو هللا هلزنأ ام فلاخ ام لك هيف لخديو ؛هراثمو

 يسنرفلا نوناقلا ماكحأ ضعب هنمو «ىرخأ تايآ يفو انه هل الباقم لعج هنإف

 نم ةيمالسإ ريغ ةيسايس ةيسنج يأ عابتا همزلتسي ام عد ءابرلاو انزلا ةحابإك
 ."02. . مهنم مهدالب بلسو نيملسملا لاتق

 مكحلا يف قرف هنأ عم ةلاحو ةلاح نيب انه قرفي ال ديشر خيشلاو

 يف صخشلا نأ ري ملو ءرارطضالاو هاركإلاب كانه رذعو «هللا لزنأ ام ريغب

 .هل ملسي ال اذهو '*”راتخم نوكي الو ًارطضم نوكي ةيسنجلا ةلأسم

 هب ىتفأ ام لثمب اوتفأ خيشلل نيرصاعم نيرخآ نأ البق  تركذ امك
 لثم ىلإ اودنتساو «''"”يوجدلا فسوي خيشلاو © ظوفحم يلع خيشلا مهنم قفقز ٠ 00 6006 . ءاف

 "””ديشر خيشلا هيلإ دنتسا ام

 )١( هسفن ردصملا )59/6(.

 .(51 (.590) ةيآلا فىاسنلا ةروس (1)

 .(؟66//1) رانملا ةلجم (9

 )58/١6(. هسفن ردصملا (84)

 نيفلؤملا مجعمو (4/"757) مالعألا .تافلؤم هل ءظعاو هيقف :رهزألا ءاملع رابك نم (8)

 )//١70(.

 مالعألا .تافلؤم هل ءرهزألا ةلجم يتفم .يكلام هيقف :رهزألا ءاملع نم سردم (9)

 )77,7/١(. نيفلؤملا مجعمو 0/1١"

 .(1ههوا1:9/4١/) يهقفلا عمجملا ةلجم :رظنا (0

 يضخ



 - اننإف «لزاونلا نم ةلزان «ةيمالسإ ريغ ةلود ةيسنجب سنجتلا» ناك اذإو

  يعفاشلا لوقي امكو هللا باتك يف ًامكح اهل دجن نأ ّدب ال كلذ عم
 هللا باتك يفو الإ ةلزان هللا نيد لهأ نم دحأب لزدت تسيلف» - هللا همحر

 ْنِم ِهَّللِب ٌرفكح نَم# :ىلاعت هللا ٍلوقيف ."”'اهيف ىدهلا ليبس ىلع ليلدلا

 رثكلاب يم نت نكلو نتميإلاب ايملم ميو ةركسمأ نم الإ ءديكيإ دن
 ره كلخ © ةيلع كاع زف هل هني تلح دقت الد

 9 َنيِفَكْل وعل ىِدْهَي ال َهَّنأ أَو ةَرِجآْلا َلَع اند َةِرَيَح

 هر كا ابن وثم 2 انش دكت اب اع 2 كلب
- 

 رفكلا تايسنجب نيسنجتملا يطعن نأ عيطتسن ال ةقباسلا ةيآلا ءوض يف

 راتخملا وأ يضارلا لاح ريغ رطضملا وأ هركملا لاح نأل ءًادحاو ًامكح

 لاحك اهب ضار ريغ ًاهركم رفكلا تايسنج يف لخد نم نيملسملا نمف
 نورفي نيذلاكو ءًايرسق يتايفوسلا داحتالا مكح يف اولخد نيذلا نيملسملا

 كئلوأف .«مهحاورأو مهنيدب ًارارف نامألا راد ىلإ فوخلا راد يف توملا نم

 اهل ابح ةيسنجلا هذه نوراتخي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ليبس نم مهيلع ام
 ." مالسإلا ةعيرش ىلع اهنوناقل اًليضفتو ءاهب ىضرو

 ام ريغب مكحلا ةلأسم يف كلسملا اذه ديشر خيشلا كلس دقلو
 دحاو باب نم امهو ء«رارطضالا لاحو رايتخالا لاح نيب قرفف ءهللا لزنأ

 بابلل ًادرط «كلذك انه رمألا نكيلف ؛مكاحتلاو هللا لزنأ ام ريغب مكحلا يأ

 .ركاش دمحأ :ت/توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ط 7٠١( :ص) ةلاسرلا :يعفاشلا )١(

 )١١5  1١١١(. تايآلا ءلحنلا ةروس (؟)

 يلذاشلا دمحمو )١114/1/5( يهقفلا عمجملا ةلجم :ليبسلا هللا دبع نب دمحم :رظنا (6)

 .(77ا//4/) هسفن ردصملا :رفينلا
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 هركملاو رطضملل زيجتو نيلاحلا نيب نرقت يتلا ةنسلاو باتكلا ةلدأب المعو
 .©"”راتخملا يضارلل زيجت ال ام

 فوفص يف نيملسملا لاتقك لاحب زوجت ال رومأ كانه لاح لك يفو

 ."لاحب هيف ةحودنم ال ملسملا لتق نإف «ةديدجلا ةيسنجلا

 ١ .©ةهيمدقتملا ىواتف لمحت اذه ىلعو

 :لالحتسالا :ةيناثلا ةلأسملا

 مكح ىلع اهانب ةدعاق اضر ديشر خيشلا دق «سنجتلا» مكح نايب دعب

 ةدعاق ىلإ اضر ديشر راشأ دقل «يلمعلا لالحتسالا» ةدعاق يهو «سنجتلا

 دحجت مل اذإ ةيلمعلا يصاعملاب ريفكتلا مدع نم هيلع اوعمجأ امو ةنسلا لهأ

 كلذ يف راشأو ."*””ةرورضلاب نيدلا نم اهيلع ًاعمجم تناك نإو لحتست وأ

 .””رزولاب أ املسم رفكن الف :ةرهوجلا بحاص لوق ىلإ

 :هلوق ىلإ ًاضيأ راشأ امك

 ("دح سيل ًارفك لتقي اننيد نم دحج ةرورض مولعمل نمو»

 نيلغتشملا نيب ىتح هابتشالاو سبللا اهيف عقو ةدعاقلا هذه نإف» :لاق مث

 هيلع عمجملا نم ناك اذإ هنإف مارحلا لالحتسا وهو اهعورف دحأ يفو «ملعلاب
 ملعلا روشقب نيلغتشملا ضعب نكلو «فالخ الب ةدر ناك ةرورضلاب نيدلا نم

 لامعأ نم لالحتسالاو دحجلا نأ نونظي نم بتكلا ظافلأ يف نيلداجملاو
 نأ دقتعي نم وه مهدنع انزلاو رمخلا برش لحتسمو ةالصلا دحاجف بلقلا
 ةضيرف ةالصلا الف «مالسإلا نيد نم اسيل انزلاو رمخلا ميرحتو ةالصلا بوجو

 )١( ريسفتلاو (هالالرال) ًاضيأو (58/15) رانملا ةلجم :رظنا )506/5(.

 .(70378 _ ”75/4/5) قباسلا ردصملا :رفينلا يلذاشلا دمحم )0

 دصملا :رفينلا يلذاشلاو )١15/5/7( قباسلا ردصملا :ليبسلا هللا دبع نب دمحم :رظنا قرف

 )4/95//١91(. هسفن

 .(77/56) رانملا ةلجم :رظنا (:5)

 .(558 :ص) (يروجيبلا حرش عم) ديحوتلا ةرهوج :رظنا (5)

 .(757:ص) قباسلا ردصملا (5)
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 نإف «حيرص وه ام تفاهتلاو ضقانتلا نم نظلا اذه يفو .مارح انزلا الو
 ايرورض املع نيدلا نم هنأ ملعي ام ةفلاخم لحتسي يذلا نأ :ةلأسملا ضرف

 :ملعلاو «مالسإلا نع ًادترم هب نوكي ًاكرت وأ اًلعف ناك ءاوس ليوأتلل لباق ريغ
 نيب عمج وهو «داقتعالا مدعب لالحتسالا رسفي فيكف .يعطقلا داقتعالا

 قحلا راكنإ وه دحجلا ةقيقح نإ» :دحجلا ًافرعم لاق مث .''"2نيضيقنلا
 يف بغارلا لاق ..بلقلاب هل ًادقتعم ركنملا نوكي نأ طرتشاو «لعفلاب

 هيفن بلقلا يف ام تابثإو هتابثإ بلقلا يف ام يفن :دوحجلا '”نآرقلا تادرفم
 مهسفنأ اهتفْتساَو اهي اوُدَحَحَو# : لجو زع لاق ءادحجو ًادوحج دحج :لاقي

 كلذكو» :لاق مث 2 ..عوضوملا يف ًاصن ةيآلا انبسحو ك0 لغو اًمْلُظ

 جرح ريغب يأ ابملاو لالحلا لعف ءيشلا لعفي نأ ةحابتسالا وأ لالحتسالا

 ناك نإف ءهيلغ ًاعمجم نكي مل ولو ًاعرش مارح هنأ دقتعي وهو ةالابم الو

 مكحي مل ًاعرش لالح هنأ اهب دقتعا ةيعرش ةدعاق وأ صنل الوأتم لحتسملا

 اعمجم ناك اذإ الإ هتمرحب لهجلا هئاعدا ىف قدصيو ءًادترم ناك الإو «هتدرب

 .*«ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم هيلع

 مالسإلا نأ كلذ يف هجولاو» :هلوقب اذه همكح اضر ديشر هجو مث

 ذإ «ناميإلا وه هتلمج يف هللا نيد نم هنأ ملع امل لعفلاب ناعذإلا وه

 اناميإ داقتعالا نوكي الو املسم دقتعملا هب نوكي ال هدحو ىبلقلا داقتعالا

 هيلع ناقدصي اميف مالسإلاو ناميإلا فدارتب اولاق اذهلو ءاعزان نوكي ىتح
 ."0«. .موهفملا يف افلتخا نإو

 :هتصالخو «ةلأسملا هذه يف اضر ديشر خيشلا بهذم ريوصت وه اذه

 ةمرحم اهنأ دقتعي ناك نإو اهب المع اهلحتساو يصاعملا لعف نم رفكي هنأ

 )١( ؟/؟0) رانملا ةلجم - 55(.
 :ص) تادرفملا (؟9) ١187(.

 )6( ةيآلا :لمنلا ةروس )١5(.
 )5( رانملا ةلجم )١55/56(.

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)

 ىدو



 مالسإلاو ناميإلا لعج نم بهذمبو لحنلا ةروس ةيآب جتحاو .ءعرشلا يف
 مهنأ اهانعمف :ةيآلا امأ ءامهموهفم فلتخا نإو «ةدحاو ةقيقح ىلع نادراوتي

 عابتا نع ًارابكتساو ًاولعو مهسفنأ نم ًاملظ رمألا رهاظ يف تايآلاب اودحج

 اوضفر مهنأ يأ ."''هللا دنع نم اهنأ اونقيت مهنأ لاحلاو اهب اورقي ملو .قحلا

 .ببسلا اذهل اًلصأ ناميإلا يف لوخدلا

 دحج نم رفك ىلع قافتالا نم اضر ديشر بهذ يذلا سايقلا امأو

 كلذ هسايق نكلو «2"”هيلع قفتم :لاق امك وهف ؛ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم
 مل عراشلا نإف ءهريغو لحتسملا نيب قرافلا عم سايق هنإف حيحص ريغ
 تايملعلا يف الو ملعلا نود لمعلا درجمب تايلمعلا يف فلكملا نم فتكي

 لب «حراوجلا لمع ىلع ًاروصقم لمعلا سيلو «لمعلا نود ملعلا درجمب
 ىنعمف ءاهل ةعبات حراوجلا لامعأو «حراوجلا لمعل لصأ بولقلا لامعأ

 داقتعالاو .كلذ وحن وأ هدقتعي ىنعم نمضي نأ دب ال :«هلحتسيلا

 نيلماعلا نإف «لمعلا درجمب صخشلا نم فرعي ال ىنعملا اذهب لالحتسالاو
 لالحتساللا رابتعاب ءمكح امهنم دحاو لكلو ةدحاولا ةيصعملا العف انوكي دق

 رركت نإو هانزب رفكي ال ينازلاو .ٍنزي مل ولو رفكي انزلا لح دقتعمف .همدعو
 نم هتفرعم يف دب الو لعفلا درجمب فرعي ال لالحتسالاو «هلحتسي مل ام
 راكنإ رهظأ ول لجرلا نأ نيملسملا نيب فالخ الو ."'هناسل هنع برعي نأ
 هنإف كلذ وحنو ةرتاوتملا ةرهاظلا تامرحملاو ةرتاوتملا ةرهاظلا تابجاولا

 .'دترم ًارفاك لتق الإو بات نإف باتتسي

 :ريثك نباو ء«ه8٠4١ ىلوألا «بتكلا ملاع .ط )١١١4/5( نآرقلا يناعم :جاجزلا :رظنا )١(
 «ثارتلا ءايحإ راد .ط (775/5) ميلسلا لقعلا داشرإ :دوعسلا وبأو 20745/) ريسفتلا

 قيدصو «توريب «ثارتلا ءايحإ راد .ط )/0١"( ةيهلإلا تاحوتفلا :لمجلاو .توريب
 .071//) نايبلا حتف :ناخ نسح

 )108/١١(. ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (5)

 يذاتسأ هذيملتو هئباو دابعلا نسحملا دبع خيشلا ةليضف عم ةشقانم نم اذه تدفتسا (9)
 .(71197:ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظناو .دابعلا قازرلا دبع روتكدلا

 .("119717:ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا (5)
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 :هللا لزنأ ام ريغب مكحلا :ةثلاثلا ةلأسملا

 يف لعف امك ميمعتلا بولسأ ةلأسملا هذه يف اضر ديشر عبتي مل

 اضر ديشر بهذم نيبأ نأ لبقو .اليصفت لصف انه هنإ لب «سنجتلا» ةلأسم

 نم اهريغبو ءانتلأسمب قلعتت ةظحالم ىلإ ريشأ نأ دوأ «ةلأسملا هذه يف

 ديدحتو قسفلاو ملظلاو رفكلاك ءامسألا ةلأسم يهو «بابلا اذه لئاسم

 ىلع دراوتت ةثالثلا ءامسألا هذه نأ اضر ديشر ىري .اهتالولدمو اهيناعم

 ءاملع حلطصا امنيب .ةفلتخم يناعمب درت اهنأ امك هللا باتك يف ةدحاو ةقيقح

 يفاني امو ةلملا نم جورخلا نع رفكلا ظفلب ريبعتلا ىلع عورفلاو لوصألا

 رفكلا ظفل قلطي نآرقلا ناك نإو .قسفلاو ملظلا يظفل نود ءقحلا هللا نيد

 ام ىلع قسفلاو ملظلا يظفل قلطي هنأ امك مهحالطصا يف رفكب سيل ام ىلع

 هذه معأ وه قسفلا ظفل نأ ىلإ ريشي هنأ امك ."'ههفرع يف رفك وه

 ."”سكع الو قساف ملاظ لكو رفاك لكف ءظافلألا

 يه يتلا تايآلا نع اضر ديشر ثدحتب انتلأسمب قلعتي اميفو

 ْمُه َكِيلْوََ هنأ ٌلْرَنأ امي ركحجي َرَل نمَر# :ىلاعت هلوق يهو ءاهيف لصألا

 4 سيل ُمُه كيك ل لأ آمي مكححي ل نعو» :هلوقو 409 ةوزيكلا
 لوقيف . 24 َتوُعِسَنْلا مه م َكيتلوَأ أ ٌلرنَأ مب : آمب مكححي ل نَمو# :هلوقو

 حالطصال ةقفاوم ةغللا لص يف اهيناعمب تدرو» ثالثلا تاملكلا اذه نإ

 ىلع اًلمتشم باتكلا لازنإو عيرشتلا يف مالكلا ناك ىلوألا ةيآلا يفف .ءاملعلا
 ةيصولاو هب مككحلاو لمعلا ءاملعلا ءامكحو ءايبنألا مازتلاو رونلاو ىدهلا

 هل ناعذإلا مدعل هب مكحلا نع ضرعم لك نأ نايبب مالكلا متخو .هظفحب

 ال حضاو اذهو «هب رفاكلا وهف «هيلع هريغل ًارثؤم «هرونو هتياده نع ةبغر

 بات مث ةلاهج نع هب مكحلا كرت نم وأ هب مكحلا هل قفتي ةي مل نم هيف لخدي

 )١( رانملا ريسفت :رظنا )507/5(.
 :ةيميت نبا :رظنا .ًادج ىنعملا اذه مالسإلا خيش لصف دقلو (405/6) ردصملا سفن (؟)

 .اهدعب امو (2088 : صو ه0 :ص) ناميإلا

 .(؟الو 45و 44) تايآلا «ةدئاملا ةروس (9*)
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 وه يذلا باتكلا لصأ يف اهيف مالكلا نكي ملف ةيناثلا ةيآلا امأو ...هللا ىلإ

 وأ سفنألا ىلع نيدتعملا باقع ىف لب «نيدلا نامجرتو ناميإلا نكر

 امك همكح يف ملاظلا وهف كلذب مكحي مل نمف «ةاواسملاو لدعلاب ءاضعألا
 ظعاوم اهرثكأو ليجنإلا ةياده نايب ىف ىهف ةئلاثلا ةيآلا امأو .رهاظ وه

 عراشلا دارم قباطي يذلا هجولا ىلع ةعيرشلا ةماقإ يف بيغرتو بادآو
 نمم ةيادهلا هذهب مكحي مل نمف .ءطقف ظافلألا رهاوظ بسحب ال هتمكحو

 بيدأت طيحم نع جورخلاو ةيصعملاب نوقسافلا مهف اهب اوبطوخ
 .0©2(. . .ةعيرشلا

 هاري يذلا مكحلا ىلإ اضر ديشر خيشلا صلخي كلذ ىلع ءانبو
 ام نوكرتي نيذلاف» :لوقيف «لاوحألا ليصفت وهو «ةلأسملا هذه يف ًاحيحص
 قدصي هنإف هتحص نودقتعي ليوأت ريغ نم ماكحألا نم هباتك يف هللا لزنأ

 :هلاح بسحب لك ءاهضعب يف وأ ثالثلا تايآلا يف ىلاعت هللا هلاق ام مهيلع

 هل نعذم ريغ انزلا وأ فذقلا وأ ةقرسلا دحب مكحلا نع ضرعأ نمف

 مل نمو .ًاعطق رفاك وهف هيلع رشبلا عاضوأ نم هريغ ليضفتو هايإ هحابقتسال
 لدعلا كرت وأ قحلا ةعاضإ كلذ يف ناك نإ ملاظ وهف ىرخأ ةلعل هب مكحي

 (”...ظافلألا اذه معأ قسفلا ظفل ذإ ءطقف قساف وهف الإو «هيف ةاواسملاو

 نأ عيطتسن الف "”فلسلل قفاوملا بهذملا وه مكحلا يف ليصفتلا اذهو
 .لاوحألا عيمج يف وأ عيمجلا ىلع ًادحاو ًامكح ردصن

 )١( رانملا ريسفت )5/5 5٠ 8١٠8(.

 .هسفن ردصملا (9)

 ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو (”737- )77/1١ نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا :رظنا (6)

 ميكحت :ميهاربإ نب دمحمو ه8٠4١ «ةئلاثلا «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم .ط (:45:ص)

 نايبلا ءاوضأ :يطيقنشلا نيمألا دمحمو «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط ٠١( 4 :ص) نيناوقلا
 6/0 ٠١(.

 حلا



 :يناثلا لصفلا

 ةيبوبرلا تابثإ يف اضر ديشر جهنم

 :ثحابم ةثالثو لخدم هيفو

 .اضر ديشر دنع ديحوتلا ميسقت يف : لخدملاف

 :نابلطم هيفو ؛ةيبوبرلا فيرعت :لوألا ثحبملاو

 .ةغللا يف برلا ةملك ىنعم :لوألا بلطملا

 .ةيبوبرلا ديحوتل يعرشلا ىنعملا :يناثلا بلطملا

 هيفو ؟ىلاعت هللا ةفرعم ةلدأ يف اضر ديشر جهنم :يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةسمخ

 .اضر ديشر دنع ةرطفلا :لوألا بلطملا

 .توكلملا يف رظنلا :يناثلا بلطملا

 .مهتايآو لسرلا :ثلاثلا بلطملا

 .بجاولا طايتحالا :عبارلا بلطملا

 .ملاعلا ثودح ةلأسم نم اضر ديشر فقوم :سماخلا بلطملا

 .قلخلا ءدب :ثلاثلا ثحبملا





 هيلع راسو :ءارقتسالا هليلد يعرش يرظن ميسقت وه ديحوتلا ميسقت

 ةفرعملا ديحوت :لوألا «نيمسق ىلإ اهمسق مهضعبف .''”فلخلاو فلسلا
 :ةثالث ىلإ همسق مهرثكأو ."”بلطلاو دصقلا ديحوت :يناثلاو «تابثإلاو
 ديحوت :ثلاثلاو «تافصلاو ءامسألا ديحوت :ىناثلاو «ةيبوبرلا ديحوت :لوألا

 ىتح ًادحوم ءرملا نوكي ال عرشلا يف ةمزالتم ماسقألا هذه لكو ."””ةيهولألا
 الو مكح الو يلو الف ..» :'*”يزيرقملا لاق .هيف ققحتتو ًاعيمج اهب يتأي
 «هتيبوبر دحو ولو هتيهولأ يف كرشأ دقف هريغ هب لدع نم يذلا هللا الإ بر

 ىلوألا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط )71/١  ١١5( ديحوتلا :88"2 :ت) هدنم نبا :رظنا )١(

 ديحوتلا :رظنا .ميسقتلا اذه هيف ًارثأ هللا همحر فسوي يبأ نع ىور دقو .ه151

 «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط ديحوتلا ديرجت :(850 :ت) يزيرقملاو 242505-50

 - 54/5) ةينسلا زردلا :باهولا دبع نب دمحمو 2( 9و 8و ال :صض) .ه506١ ةئلاثلا

 .ةسماخلا .ط 8
 ه1408١ ةريخألا «توريب «ركفلا راد .ط (5594/5) نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا :رظنا ©9)

 .ىقفلا دماح :ت

 .يمالسإلا :بتكملا .ط اهدعب امو 018 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا ()
 .تارم ةذع اهتبشح يلوو «ةرهاقلاب دلو «رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ نيدلا يقت :وه (5)

 :يلكرزلا :رظنا .448 :ت - هللا همحر  دقتعملا نسح «فلسلا بهذم ىلع ناكو
 .(1//19/9) مالعألا

 احا



 ولو هللا الإ هلإ ال :مالسإلا ةملك تناك اذهلو ...قرطلا قرفم ةيهلإلا
 .20(. . .نيققحملا دنع هأزجأ امل هللا الإ بر ال :لاق

 ديحوتلا ميسقت يف ةنسلا لهأ بهذم ىلع اذه يف ديشر خيشلا راسو

 خيشلا نأ دب الو .همالك يف كلذ درطاو .تافصو «ةيهولأو ءةيبوبر ىلإ

 دق يزيرقملاو ميقلا نباو  مالسإلا خيش تافلؤم ىلع فقو دقو  ديشر

 .فلسلا بهذم هرابتعاب هيلع ىشمف ميسقتلا اذه اهيف دجو

 ةصالخلا هذه ديشر خيشلا صخلي «دوه» ةروسل ةيلامجإلا ةصالخلا يفف

 يف :لوألا ءالوصف هتحت لعجيو ؛ىلاعت هللا ديحوت يف :لوألا :باوبأ ةتس
 ديحوت فرعيو .''”ىلاعت هتافص ىف :ىناثلاو «ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت
 عوشخلاو هلأتلاو ءاعدلاب هيلإ هجوتي يذلا دوبعملا وه هلإلا» :الئاق ةيهولألا

 متاخو ِلَك هللا لوسر دمحم هيلإ اعد ام لوأ» :هنإ لوقيو «"”2. . .صاخلا
 .60» . . .لجو زع هللا لسر نم هلبق نم عيمج هيلإ اعد ام لوأو نييبنلا

 ربدملاو يبرملا قلاخلا وه برلاو» :هنع لوقيف ةيبوبرلا ديحوت امأو
 رثكأ ناكو . ..هئئس ماظنو هتمكح ىضتفمو هتاذب مهيف فرصتملاو «هدابعل

 ربدملا قلاخلا برلا نأب نونمؤي ءايبنألا ماوقأ نم مهلبق نمو برعلا يكرشم
 ًابلطو هللا ىلإ اًلسوت اهيلإ برقتي يتلا ةهلآلا ددعتب نولوقي امنإو ءدحاو
 يضتقي ةيبوبرلا ديحوت نأب مهيلع ةجحلا ميقت ءايبنألا تناكو ءهدنع ةعافشلل

 .2(...هدحو برلل الإ يغبنت الو حصت ال ةدابعلا ذإ «ةيهولألا ديحوت
 خيشلا لوقي امك - نآرقلا تايآ اهتنيب يتلا سسألاو لوصألا نمو

 )١( :ص) ديحوتلا ديرجت 8(.
 ةدع يف تارم ةدع كلذ ديشر خيشلا ررك دقو اهدعب امو )١94/١7( رانملا ريسفت :رظنا (9)

 .(اهدعب امو 1١١8/٠١ 9و98/1١١و 45/١١: و 569/9) رانملا ريسفت :رظنا .روس

 .(1١/99١؟) رانملا ريسفت (6)

 .(7١/198١؟) هسفن ردصملا (5)

 )56١02199/1١7(, هسفن ردصملا (©)

 احلل



 ديحوت ةظحالم عم «ءهدحاو ىلاعت هللا ةدابعب ةيهولألا ديحوتا#  ديشر

 نإ هعضوم يف يتأيسف نيعونلا نيذهل خيشلا فيرعت امأو ."'"2. .ةيبوبرلا
 .ديحوتلل هميسقت نايب نآلا ضرغلا امنإو هللا ءاش

 الأ ْمكنيَو اكتب وَ ملك 1| الات بككلا لهي لقط ىلاعت هلوق دنعو
 لاق "وها نود نم َيَبأ اًضْنَب اكُضَنَب َدحّتَي اكو كيك -وي َكِرْنْم الو هلل الإ بَ همر

 «ةيبوبرلا ةينادحوو ةيهولألا ةينادحو ريرقت اذهب دارملا :لوقأ» :ديشر خيشلا

 هذهب ًاحرصم رخآ عضوم يف لوقيو ."”2. . .ءايبنألا نيب هيلع قفتم امهالكو
 ةيبوبرلا ديحوت :نيعون هحورو نيدلا بابل وه يذلا ديحوتلا ناك املو» :ةمسقلا

 .' 9(. . .نيهاربلاو تايآلاب امهنم الك نيب ةيهلإلا ديحوتو

 هريسفت دنع ديشر خيشلا مالك نم حضاو وه امك ميسقتلا اذه ليلدو

 وهف ًاذإو .ميركلا نآرقلا تايآ ءارقتسا وه روسلا ةصالخل هركذو تايآلل
 - هيلإ راشأ دقو .”حالطصا درجم سيلو ءعرشلا هدنتسم نأل يعرش ميسقت

 ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش هررقو فلسلا ءاملع  ميسقتلا اذه ينعأ

 اهراصنأو عدبلا لهأ نم موق ميسقتلا اذه ضفر دقف كلذ عمو ."”يزيرقملاو

 :ءالؤه نمو  زيزعلا باتكلا يف هدوجو مغر  عدتبم ميسقت هنأ اوعداو

 ةلجم يتفم يوجدلا فسوي خيشلا وهو :اضر ديشر خيشلل لوألا مصخلا

 هيلع لمحو اذه هميسقت ديشر خيشلا ىلع دقتنا دقف «مالسإلا رون» رهزألا
 ."9هتلجم ىف

 )١( هسفن ردصملا )١/187(.
 .(54) ةيآلا «ءنارمع لآ ةروس (؟)

 .("؟60/6) رانملا ريسفت (6)
 .(؟1/؟/8) هسفن ردصملا (54)

 .اهدعب امو ١8( :ص) ديدسلا لوقلا :دابعلا قازرلا دبع :رظنا (©)

 يزيرقملا نع لقنلا قبس دقو .(559/) نيكلاسلا جرادمو )١: ١7(« ىواتفلا :رظنا (5)

 .ميقلا نباو

 خيشلا در دقو (150 :ص) ةعبارلا ةنسلا :(رهزألا) مالسإلا رون ةلجم :يوجدلا :رظنا (0
 درلا يف ديدسلا لوقلا :رظنا .سيفن ثحبب ديحوتلا ميسقت راكنإ ىلع دابعلا قازرلا دبع
 02 ءه١5١ا/ ىلوألا «نافع نبا راد .ط ديحوتلا ميسقت ركنأ نم ىلع

 ١ه"



 :لوألا ثحبملا

 :لوالا بلطملا
 :ةغللا يف «هبر» ةملك ىنعم

 لصأ ىنعم ىلع فقن نأ - ةيبوبرلا ىنعم يف عورشلا لبق - انب نسحيو

 .؛بر٠» ةملك وهو «ةداملا هذه

 ءيشلا حالصإ :لوألاف .لوصأ ىلع لدي ءابلاو ءارلا» :سراف نبا لاق

 حلصملا :برلاو .بحاصلاو .«قلاخلاو «كلاملا :برلاف .هيلع مايقلاو

 ٌبوبرم ءاقس اذهو .اهحالصإ ىلع ماق اذإ ؛هتعيض نالف ب :لاقي .ءيشلل

 لاق .بوبرم سرفو . ءيشلا هب ُبَرْي هنأل «هريغو بنعلل َتْولاو .ٌبّرلاب

 لا كس

 بوُبْرَم نكّسلا ّيِفَق ىفف و ءاود ىَقْسُي ٍلْغَس الو ىَتُمَ الو ىقسأب سيل

 لاوحأ حلصم هنألا بَولا هؤانث لج هللاو .ءىشلل حلصملا :ٌبرلاو

 :.تثت ا ءرضصم «فراعملا راد طا( :ص) تايلضفملا يف تيبلاو :لدنج نبا وه قفز

 .نوراه مالسلا دبعو ركاش دمحأ

"7 



 :ةبيبّرلاو .هُبْبرأ هُيبّبرو هّبُرَأ ّيِبّصلا ٌتببرو .برلاب فراعلا :ُىَبّرلاو
 رمأ ىلع موقي يذلا :ٌباّرلاو .هتأرما نبا :لجرلا بيبرو .ةنضاحلا

 ,20 . .بيبرلا

 برلا نوكي :ماسقأ ةثالث ىلع مسقني برلا ..» :ناسللا يفو

 مير ىِتسِف9 :ىلاعت هللا لاق ءعاطملا ديسلا :برلا نوكيو .كلاملا
 00 - طع

 . . .هحلصأ اذإ ءىشلا بر : حلصملا :برلا نوكيو « هدذيس : يأ د را

 يمع ونب ينبري نأل» : مهنع هللا يضر ريبزلا نبا عم سابع نبا ثيدح يفو

 برو ...ةداسو ءارمأ ّيلع نونوكي :يأ "”مهريغ ينّبري نأ نم ّيلإ ٌبحأ

 يفو .هابر ىنعمب : ينايحللا نع «ةبرتو ًابيبرت هتبرو «ءابر هبري يبصلاو هدلو

 8 3 هل اشل 5 (4)إ مه سعى وكلو داو
 يبري امك ءاهيبرتو اهيعارتو اهظفحت : يأ (اهبرت ةمعن كل» :ثيدحلا

 .©(.. .هدلو لجرلا

 ُتار :«َنيِماَعْلا ٌبر# ىنعمف ”لعافلل ناعتسم ردصم - نذإ  برلاف
 ."”تيملاعلا

 «ةيلع مئاقلا ءءيشلل حلصملا : يه ؟بر» ةملكل ةيوغللا يناعملاف

 .ةديسو هيحاص :ًاضيأو «هلامك غلبي ىتح هل يمنملا

 ءهنع لوحتت مل «عرشلا يف اهلصأ ىلع ةيقاب ةيوغللا يناعملا هذهو

 )١( ةغللا سبياقم مجعم )81/5”  787(,

 .(81) ةيآلا ء«فسوي ةروس (؟)

 .(10ال/8) 5555 :ح «قءارب ةروس ريسفت 2(١ا8//17) يراخبلا (9

 .يوونلا حرش عم )١14/١7( حيحصلا :ملسم (5)
 ءركاش :تا(47١ )١41/١  ريسفتلا :يربطلا ًاضيأو )440/1١ -40١(« برعلا ناسل (5)

 ةعبط نع نوكيس كلذ دعب لقنلاو .ىسوم دمحم :ت ١”7( :ص) داقتعالا :يقهيبلاو

 .بتاكلا ماصع دمحأ

 .(”756 :ص) تادرفملا :بغارلا ()

 ةعماج .ط )50/١( نآرقلا يناعم :ساحنلاو ؛(5 - ؛ :ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا (0
 .ينوباصلا :ت «ىرقلا مأ

 انين



 .ًاعرشو ًاقلخ مهتيبرتو هدابع رمأب مئاقلا كلاملا قلاخلا وه :ىلاعت َبرلا نإف

 :لاقف .«تارم ةدع ةملكلا هذه ديشر دمحم خيشلا فّرع دقلو

 بر قلخلل سيلو .«فرصتملاو ربدملاو يبرملاو كلاملا ديسلا وه برلاو. .»
 لاح لكو نمز لك يف ءيش لكل كلاملا وهف ءمهقلخ يذلا هللا الإ هلإ الو

 ( ا 5 : سا
 . ١ (...توفوم صقان يفرع هريع كلمو مات يقيفح هكلمو

 ."”«هربديو هيبريو هدوسم

 هتيبرتو هذيبعب ىلاعت هتيانع ديفت ىتلا) :ىه «بر» ةملك نإ لاقو

 ."”0...فراعملاب مهحاورأو مهلوقعل

 ,000ةصاخ

 ادا . . هناسحإو هلضفب مهيبريو ءةهمعئتب مهيذغي يذلا نيملاعلا براو

 هانعم سيل «بر» ظفلو» :لوقيف ًاضيأ هبنيو «فيرعتلا اذه لصفيو

 ةمعن لك نأب حيرص وهو «ءامنإلاو ةيبرتلا ىنعم هيف لب ءطقف ديسلا كلاملا

 فرصتم نوكلا يف سيلف «ءلجو زع هنم قافآلا يفو هسفن يف ناسنإلا اهاري

 ."'(هاوس داعسإلاو ءاقشإلاب الو داجيإلاب

 تافيرعت ىه - هللا همحر  ديشر خيشلا اهركذ ىتلا تافيرعتلا هذهو

 ةيلاعلا ةملكلا هذه ىناعم نإ كلذ لبق تركذ امكو  ذإ «ةيعرش ةيوغل

 )١( :1؟) ًاضيأو (078/9) رانملا ريسفت 194(.
 قباسلا ردصملا (؟) )١/60(.

 ) )9.(ة7/#) قباسلا ردصملا

 ) )4.(؟67/) قباسلا ردصملا

 )8( قباسلا ردصملا )857/5(.

 )5( قباسلا ردصملا )١/5(.



 .هلالجو هلامكب

 :ناعون هقلخل ىلاعت هللا ةيبرت

 ىلاعت هللا ةيبرت يهو «بر» ةملك اهيلع تلمتشا يتلا يناعملا هذهو

 هكلمو هقلخ ىضتقمب مهلامك اوغلبيل مهيلإ هناسحإو مهرمأل هحالصإو هقلخل

 هقلخ يهو «ةرطفلاو قلخلا ىضتقمب ةيبرت يأ ةيقلح ىلوألا ةيحانلاف

 .ةيميلعت ةينيد ةيعرش ةيبرتو .اهموقأو ةروص نسحأ يف مهل ىلاعت

 .مهايإ هتيبرتب رهظت سانلل هللا ةيبوبرو» :ديشر خيشلا لوقي ؛اذه يفو
 مهاوقو مهنادبأ لامكو مهومن هب نوكي امب ةيقلخ ةيبرت :نامسق ةيبرتلا هذهو
 ("'ههنم دارفأ ىلإ هيحوي ام يهو «ةيميلعت ةيعرش ةيبرتو «ةيلقعلاو ةيسفنلا
 هثعبو يحولا هلازنإف» "02. .هب اودتها اذإ لمعلاو ملعلاب مهترطف هب لمكيل
 ."7(. . .هتيبوبر ىضتقم نم مهب قلخلا ةيادهو مهدييأتو لسرلا

 :ىلاعت هريغ ىلع برلا مسا قالطإ
 خيشلا لاق امكو ءةملكلا هذه اهيلع تلمتشا يتلا ةيلاعلا يناعملا هذهو

 ءهيلإ تفيضأ ام اذإو «ىلاعت هقح ىف ةلماكو ةماتو ةيقيقح نوكت ءديشر

 .هب قيلي ام ىلعو ةيفرع هريغ قح يف يهو

 نأ الإ زئاج ريغ ىلاعت هريغ ىلع مسالا اذه قالطإ نإف كلذلو
 .فاضي

 ٍنَرِكْدَأ ...# :ىلاعت هلوقك ميركلا نآرقلا يف درو ام كلذ نمو

 .ىفخي ال امك ءايبنألا مه )١(

 )01/١(. رائملا ريسفت (90)

 )١1/97”"(. هسفن ردصملا (0)

 "هه



 ١ :ىلاعت هلوقف 2704 . . . هْيَر ٌرُْكَحِ ُنَطِيَّقلا ُهدَسْنْأَف ٌَلْيَر
 .(فسوي يلعي :هبر ركذ ناطيشلا ءاسمأف ١ :هلوقو .كلملا ينعي كي

 كرابت يبر كإ» : لجو رع هلوقك كلذ نم ةنسلا يف درو ام كلذكو

 نب ثراحلا لوقك ءمسالا اذه قالطا نم برعلا مالك نم درو امأو
 : "”ةزلح ل

 دل ءالسبسلاو نارام م وي ىلع ديهشلاو برلا وهو

 وهو .'”رعشلا ريغ يف ًاقلطم ركذي ملو ءءامسلا ءام نب رذنملا ديري

 .يلهاج تيب

 ام ىلعو مهدنغ ًافراعتم ناك ام ىلعف ةنسلاو باتكلا يف درو ام امأو

 .””""4كههنلإ كِل زظنأو» :يرماسلل هلوق هنمو .هب مهنومسي اوناك

 ظفل قلطت تناكف برعلا امأف» :الئاق مكحلا اذه ديشر خيشلا لصفيو
 ماعنألا بر ال  ماعنألا هذه برو ءرادلا بر :نولوقي :سانلا ىلع «بر»

 نإف تيبلا امأو اهبر انأف لبإلا امأ) ليفلا موي يف بلطملا دبع لاق - ًاقلطم

 «مالسإلا يف عونمم لامعتسالا اذه نأ ءاملعلا ضعب ىريو ”(هيمحي ًابر هل

 ةثلاثلا ءرضمب يبلحلا .ظ )517١9/15-١١١(0)547/15( ريسفتلا :يربطلا:رظنا ()

 .ظ نع ةزوضم . .ثارتلا ءايحإ راد .ط (7* :ص) يناعملا حور :يسولآلا هه

 .ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ

 .(57/0) دنسملا :لبتح نب دمحأ :رظنا (9)

 ةيداب لهأ نم يلهاج رعاش «يلئاؤلا يركشيلا هوركم نب ةزّلِح نب ثراحلا :وه ()
 .(18214/5) مالعألا :يلكرزلا .تاقلعملا باحصأ دحأ «قارعلا

 راد .ط (؟١57 :صض) يرابنألا :لاوطلا عبسلا دئاضقلا حرش :رظنا .هتقلعه يف تيبلا (5)

 .فراعملا

 .(500/1) برعلا ناسل :روظنم نبا (8)

 .(91/) ةيآلا «هط ةروس (9)

 .(50/1) برعلا ناسل :روظنم نبا 9

 .ةرهاقلا «ركفلا راد .ط )51/١( ةيوبتلا ةريسلا :ماشه نبا (8)

 ملا



 هنأ :باوصلاو .2'”يبر هديسل كولمملا لوق نع ثيدحلا يف يهنلاب لدتساو

 يرابلا يف الإ لاقي الأ هنأش نم امو لامعتسالا اذهك صنلا هب درو ام عنمي

 «تاقولخملا برو «سانلا بر ظفلو ءًاقلطم فيرعتلاب برلا ظفلك ىلاعت

 ."0(كلذ هبشأ امو «نيملاعلا بر

 :«بآلا» مساو «برلا» مسا نيب ةتراقملا

 اهيلع ضرتعاف «ضارتعالا نم ةفيرشلا ةيلاعلا يناعملا هذه ملست ملو

 مهملعي مل نيملسملا نإ :اولاقو ءهتافصو هئامسأو مهبرب قلخلا لهجأ

 دق مهبر نأو ءبضغلاو ناطلسلاو رهقلا الإ قلاخلا تافص نم مهيبن

 امنيب .اهتيقرتو اهتيبرت لجأ نم ال ممألا رهق لجأ نم حتفلا مهيلع بجوأ
 ىلع ديشر خيشلا بيجيو ."”فطعلاو ةفأرلاو ةمحرلا ىلع بآلا مسا لدي
 ضعب معز دنفي هانحرش يذلا اذهو» :الئاق «فيخسلا» ضارتعالا اذه

 بر نيملسملا بر نأ لطابلا ىوهلاب مالسإلا مذ يف ةالغلا نيبصعتملا

 ةينارصنلا نيد فالخب ءفوخو بعر نيد مهنيدو ءراهق مقتنم بوضغ
 .. .هدالوأل بألا ةلماعمك هدابع لماعي هنأب مالعإلل ابأ برلا يمسي يذلا

 اهدلوب مألا نم هدابعب محرأ برلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف تبثو

 نم ءزج ةمحرلا نم هقلخ بولق يف هللا هعدوأ ام عيمج نأو ”عيضرلا
 .2(. .ىلاعتو كرابت هتمحر نم ءزج ةئام

 باتكلا ةحتاف يف 4 محيا ِنْيَّيلَا» ىلاعت هلوق راركت نإف كلذكو

 برلا ىنعم نم مهفي ضعبلا» نأل 40 َنِمَلَعْلا تر. .8 ىلاعت هلوق دعب
 نيب اوعمجيل «هناسحإو هتمحرب مهركذي نأ ىلاعت هللا دارأف رهقلاو توربجلا

 :رظناو ١5 )494؟١١( ]١774/4[ :ح ءاهريغو بدألا نم ظافلألا :ك :حيحصلا :ملسم )١(
 .(07 )5/1١65  ملسم حرش يوونلا

 .(64 )07/١  رانملا ريسفت (0)

 )١5/1(. رانملا ريسفت :رظنا (9)

 )410/٠١(. 09948: . ...هليبقتو دلولا ةمحر :باب «بدألا :ك :حيحصلا :يراخبلا (4)

 )077/١. رانملا ريسفت (4)

 "؟ ها/



 )2. . .لامجلاو لالجلا داقتعا

 «ةلطاب ناعم ىلع هلامتشال ىلاعت هللاب قيلي ال هنإف ءبآلا مسا امأو

 ."”هتبحم ال هتوهش ىضتقمب دلولل هبلطك

 :ىناثلا بلطملا

 ةيبوبرلا ديحوتل يعرشلا ىنعملا

 وه» :هلوقب ديشر خيشلا هفّرع دقف «ةيبوبرلل يعرشلا فيرعتلا امأو

 ."”«ينيدلا عيرشتلاو ريبدتلاو ريدقتلاو قلخلاب ىلاعت هدارفنا

 ُهَل الَأ# :ىلاعت لاق ءزيزعلا باتكلا صوصن هيلع تلد فيرعتلا اذهو
 تاوذل كلاملا قلاخلا وهف قلخلا هلل نإ الأ» : يأ ؟4ُةدقْاو قلل

 ."””«. .ريبدتلاو فرصتلاو نيوكتلاو عيرشتلا وهو رمألا اهيف هلو .تاقولخملا
 2 را

 "7469 ارق مددَعَع وت لك َقَلَعَو# : ىلاعت هلوق هيلع لديف «ريدقتلا امأو
 نكي مل مظنم ريدقتو «ةتباث نئسب» : يأ '"”9©4 ِر رش ب نفح ع نئ لك 69 : هلوقو

 (0(ًافازج هلم ءىش

 ربدي..» : يأ 47 َرَمأْلا ٌرْيَدِي## :ىلاعت هلوق هيلع لديف ءريبدتلا امأو
 يف ريبدتلاو ...ماكحألا نم هتمكحو ماظنلا نم هملع هاضتقا امب هكلم رمأ

 ثيحب ءاهبقاوعو اهرابدأو ءاهيدابمو رومألا لئاوأ نيب قيفوتلا ةغللا لصأ

 )١( قباسلا ردصملا )١/601(.

 )١7/١(. هسفن ردصملا (؟)
 17١(. :ص) يدمحملا ىحولا (*)

 .(08) ةيآلا «فارعألا ةروس (4)
 .ةيناثلا توريب «ةفرعملا راد .ط (554/8) رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم (5)

 .(؟) ةيآلا «ناقرفلا ةروس (5)

 .(48) ةيآلا ءرمقلا ةروس (0
 .(5 8//2) رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم (60)

 .(5) ةيآلا «ةدجسلاو (؟) ةيآلا ءدعرلاو (”) ةيآلا «ءسنوي ةروس (9)

 "هم



 ."”(. . .اهتاياغ نم ديري ام ىلإ ةيدؤم يدابملا نوكت

 :اهنم ؛هللا باتك يف تايآ هيلع لدف «ينيدلا عيرشتلا امأو

 هب ْنَسَأَي مل اَم بيزلا ني مهل اثرت اوك رش َرُهَل مآ :ىلاعت هلوق
 لاق "74هّمأ نو ني اباَيبَأ اًَضَْب اَنُضَتَب َدِحَتَي الو. .# :ىلاعت هلوقو "ذي

 امأو . .ةيبوبرلا ةيئادحوو ةيهولألا ةيئادحو تررق ةيآلا نإ» :ديشر خيشلا

 لكي هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو لَك هلوق يهف ةيبوبرلا ةينادحو
 قح هل نم انه دارملاو «ىهنيو رمأي اميف عاطي يذلا يبرملا ديسلا وه برلاف

 ىو" 2
 .٠ 6. متاح نب , يدع ثيدح يف درو امك ليلحتلاو عيرشتلا

 بود نم اياب رأ ْمُهَتسهرَو مربح أادذصلا» :ىلاعت هلوق هلثمو

 مهنابهرو مهسوسق ىراصنلاو .مهينابرو مهرابحأ دوهيلا ذختا :يأ» 24و

 امم كلذ ريغبو مهل ينيدلا عيرشتلا قح مهئاطعإب هنذإ نودبو هللا ريغ ابابرأ
. 85 23,2 

 ." «ىلاعت برلا قح وه

 («ىلاعت هنذإ ريغب» نوكي نأ طارتشا اذكو ءادج ماه «ينيدلا» طارتشاو

 سيل امو «ًاينيد سيل هنأل ًاكرش سيل ام عيرشتلا نم نإف ءًاكرش نوكي ىتح

 .هاضرو ىلاعت هنذإب هنأل اكرش

 قلاخلا برلل قح *'مهيرحتلا نأل» :لوقيف اذه ديشر خيشلا لصفيو

 «ىلاعت هل ًاكيرش هسفن لعج دقف هسفنل هلحتنا نمف ءًاعيمج تاوقأللو دابعلل

 )١( رانملا ريسفت :اضر ديشر )١١/596(.
 )5١(. ةيآلا ءىروشلا ةروس (9)

 ..(58) ةيآلا «نارمع لآ ةروس (*)
 .(308/0) ١98" :ح «ةءارب ةروس «نآرقلا ريسفت :ك :نئسلا :يذمرتلا :رظنا (5)
 .(151”3/ _ ”؟57/9) رانملا ريسفت (6)

 . )١"( ةيآلا «ةبوتلا ةروس (5)
 )54/9١(. رانملا ريسفت 090
 .ًاضيأ ليلحتلاو ينعي (4)

 اكمل



 الف ينيدلا عيرشتلا ريغ ببسل رمثلا اذه ضعب نم سانلا ضعب عنم امأو

 عنمك ًاميرحت يأ ًايعرش ًاعنم نوكيف عرشلا ةلدأ ضعب قفاوي دقو ءهيف كرش

 سيل ميرحتلاو . .هرضي هنأل رمثلا وأ زبخلا لكأ نم ىضرملا ضعب بيبطلا
 بيبطلا امنإو راض لك مرح يذلا وه ىلاعت هللا لب بيبطلا نم ًاعيرشت
 يف ريطلا ضعب ديص نم ناطلسلا عنم كلذكو . .راض هنأب ضيرملل فرعم

 امل ًايتاذ ًاميرحت سيل نيذه لثم نكلو ..ةماعلا ةحلصملل لاوحألا ضعب

 نأ ناطلسلل نأ ىلع ينبم وه الو هببس ماودب تقؤم لب هماودب مودي ركذ
 ءردو حلاصملا ةنايصب ًاعرش فلكم وه امنإو هتدارإ ضحمب ًائيش مرحي
 راكنإلا ةمألا ىلع بجو كلذ نم ءيشب هداهتجا يف أطخأ اذإف ءدسافملا

 .200قحلا ىلإ عوجرلا هيلعو هيلع

 ىلاعت هللا نذإب هنأل  ًاكرش سيل ةسايس نم ناطلسلا هررقي ام  نذإف

 يف قيقد ماظن هلف ؛هيلع ةمألا راكنإ امأو '"ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا»و

 نم ةماعلا ىلع بجي ال ام ءاملعلا ىلع بجيف ةمألا ىلع عيزوتو «ةعيرشلا
 , 23كلذ

 :ةيهلإلاو ةيبوبرلا نيب ةقالعلا
 «ةجيتنلاب ةمدقملا ةقالع يه «ةقيثو ةقالع ةيهلإلاو ةيبوبرلا نيبو

 ام اريثك اننإف كلذل «ةيبوبرلا نمضتت ةيهلإلاو «ةيهلإلا مزلتست ةيبوبرلاو
 هل تعضو ام ريغ ىلع هتينادحو ىلع ىلاعت هللا اهبصن ىتلا تايالاب لدتسن

 لالدتسالل الحم نكت مل ةريخألا هذه نإف الإو هتيبوبرو ىلاعت هدوجو وهو
 .ىرت فوس امك ميركلا نآرقلا يف

 ةلادلا تايآلاف «نامزالتم ةيهولألاو ةيبوبرلا نأل» :ديشر خيشلا لوقي

 )١( رانملا ريسفت )1١78/8(.

 ىلوألا .يمالسإلا بتكملا .ط.ينابلألا هنسحو (447/؟) ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا (؟)
 ه5

 عومجم نمض 4١ و٠8 37 و76) ةبسحلا :ةيميت نبا :ةلأسملا هذه ليصفت يف :رظنا (0)
 .(58 - ج ىواتفلا
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 ةيبوبرلا ديحوتو» 2". .هدحو هلإلا هنأ ىلع ًاضيأ ةلاد ءدحاو برلا نأ ىلع

 نأ ديشر خيشلا ررقيو (70هدحو برلل ةدابعلا ديحوت بوجو ىلع لاد

 :الئاق كلذ نيبيو "”ةيهولألا ديحوتل ىلعألا ناهربلا وه ةيبوبرلا ديحوت
 يذلا وهو ءربدملا كلاملا ديسلا وهو ردقملا قلاخلا وه ىلاعت ناك اذإف. .»

 اهنكلو ضعب ىلع تاقولخملا ضعب لضفو .ىده مث هقلخ ءيش لك ىطعأ
 قولخملا لعجب يبر رفكأو يسفن هفسأ فيكف «ىوس دح ىلع هيلإ ةبسنلاب

 1 ١ 2900. .يل ابر يلثم بوبرملا
 لك دنعو حمست ةبسانم لك يف ةقالعلا هذه زاربإ ديشر خيشلا لواحيو

 َكاّيِإَو دعت َكاّيِإ# :ىلاعت هلوق ريسفت دنعو «باتكلا ةحتاف يفف
 مايقلا يف هل ركشلا ةياغ يه ىلاعت هللا ةدابع نإ» :لوقي '* 2© ٌنيِعَحف

 : يناثلا امأو ءهاوس قحب دبعي الف قحلا هلإلا هنأل رهاظف لوألا امأ «هتيبوبرل

 ةيروصلا مهتيبرت هب لمكت ام عيمج مهل بهو يذلا دابعلل يبرملا وه هنألف

 مسا ركذ دعب ةناعتسالاو ةدابعلا ركذ داريإ نأ ملعت انه نمو .ةيونعملاو

 ليبق نم امهيلع امهبترتل وه امنإ «مركألا برلا مساو «مظعألا ةلالجلا

 .فّللا ىلع رشنلا بيترت

 وهو ءهلحم لحتو هللا ىلع لكوتلا فدارت ىنعملا اذهب ةناعتسالاو

 هلوق لثم يف امهنيب نآرقلا عمج كلذلو .ةصلاخلا ةدابعلاو ديحوتلا لامك

 ْلَكرَتَو دبع "4 ذولا عج تي هيلو ٍضرَأْلاَو َتومَّسل 36 هيو :ىلاعت

, 0 

 .(:01/)رانملا ريسفت )١(
 17١(. :ص) يدمحملا يحولا :رظنا و )3١4/9( رانملا ريسفت (0)
 1 .(545/8) قباسلا ردصملا (9)
 .هسفن عضوملا «قباسلا ردصملا (:)
 .(6):ةيالا :ةحتافلا ةروس (6)

 .(1١؟) ةيآلا :دوه ةروس (5)

"6١ 



 تربدت اذإ ..ةدابعلاب هللا صاصتخاو ديحوتلا ةرمث ىه ةناعتسالا هذهف

 ةيناثلا نأ يهو «ةناعتسالا ىلع ةدابعلا ميدقت تكن نم ةتكن هنم تمهف اذه

 ..هللاب هيلع ناعتسي امم اهسفن ةدابعلا نأ اذه ىفاني الو «ىلوألل ةرمث

 هجو نم ةدابعلل ًاببس نوكت ةنوعملاو ءهجو نم ةنوعملل ًاببس نوكت ةدابعلاف
 يف رود الف ةفلتخم ةهجلاو «لولعمو ةلعو ببسمو ببس امهنم لكف . .رخآ

 .“"0(ةلأسملا

 :تافصلا رئاسو ةيبويرلا نيب ةقالعلا

 ىلإ نمضتلاو مزالتلاو ةيهلإلاو ةيبوبرلا نيب ةقالعلا هذه نم لقتننو

 .ةيهلإلا تافصلا رئاسو ةيبوبرلا نيب ةقالعلا

 لوقي امك  اهنأ الإ ىلاعت هللا تافص نم ةفص ةيبوبرلا تناك نإو هنإف

 ."'ًاعيمج تافصلا ىنعم اهيلإ عجري امبر يتلا يه :- اضر ديشر

 ديسلا هنأ ىنعم ىلع «تاذ ةفص نوكت نأ ةيبوبرلا ةفص لمتحتو

 ."'هلامك دح هعدبأ ام لك غلبملا ىلاعت هنأ ىلع لعف ةفص وأ :كلاملاو

 لك لدت امئيبف ءمازتلالاو نمضتلا تاقالعب ةيهلإلا تافصلا طبترتو

 ىرخألا تافصلا ىلع لدت اهنإف «ةقباطملاب تاذلا ىلعو اهسفن ىلع ةفص

 .موزللاب

 ةايحلا ةفصو «ىحلا» مسأ ىلع لديو نمضتلاب ؛هدحو عمسلا ىلعو

 .«90.مازتلالاب 2 ١

 دماح :ت (؟١/1) نافهللا ةثاغإ :ميقلا نبا :عم نراقو(١5 - )50/١ رانملا ريسفت )١(

 .(56 )584/5  ةيئسلا رردلا :باهولا دبع نب دمحمو «يقفلا

 )01/١(. رانملا ريسفت (9)

 «توريب «قافآلا راد ءبتاكلا ماصع دمحأ :ت (77 :ص) داقتعالا :يقهيبلا :رظنا (6)

 .ها١٠5١ ىلوألا

 )50/١(. نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا (5)



 ءامسألا يناعم رئاس اهيلإ عجرت يتلا لوصألا نإف .كلذ ناك اذإو

 ريبعتبو» :اضر ديشر لاق .لعفلل ناتفصو «تاذلل ناتفص :ةعبرأ تافصلاو

 .©"”(هب ناقلعتي امهنم نانثاو قلخلا ريبدتب ناقلعتي ال امهنم نانثا :حصأ وأ رهظأ

 نمحرلاو برلا امهف نايلعفلا امأو «مويقلا يحلا» امهف نايتاذلا امأف
 ."”هيحرلا

 ربدملا كلاملا وه ىلاعت هللا نأ» ىلع ةمحرلاو ةيبوبرلا اتفص لدتو

 .تاذ ةفص كلاملاو ."'اهلك ملاعلا رومأل

 لاعفألا تافص ىلع ةمحرلاو ةيبوبرلا يتفص ةلالد ديشر خيشلا حرشيو

 لاعفألا تافص يناعم عيمج ىلع ةمحرلاو ةيبوبرلا يتفص ةلالد امأو» :لوقيف

 مهقلخب قلعتي ام لك مهيلإ يدسي يذلا وه دابعلا بر نإف ءرهاظف ةيهلإلا
 ئرابلا قلاخلاك «ىنسحلا هؤامسأ هيلع تلد لعف نم مهنوؤش ريبدتو مهقزرو
 زعملا عفارلا ضفاخلا طسابلا ضباقلا حاتفلا «قازرلا باهولا راهقلا روصملا

 ديهشلا ثعابلا تيقملا بيقرلا ميلحلا ريبخلا فيطللا لدعلا مكحلا لذملا

 عناملا ينغملا رخؤملا مدقملا تيمملا ييحملا ديعملا ءيدبملا يصحملا

 .47(. .اهلاثمأو عفانلا راضلا

 نإف «هللا» مساب صخأ لامجلاو لالجلا تافص تناك اذإف اذكهو

 ةئيشملا درفتو عنملاو ءاطعلاو عفنلاو ررضلاب درفتلاو ةردقلاو لعفلا تافص

 .ىلاعتو كرابت برلا مساب صخأ : ةقيلخلا رمأ ريبدتو «ةوقلا لامكو

 :ةيبوبرلا ديحوت ىلع عامجإلا
 رئاسو ةيبوبرلا نيبو ةيهولألاو ةيبوبرلا نيب قيثولا طابترالا اذه مغرو

 )١( رانملا ريسفت )١/7/7(.

 .(7* :ص) هسفن ردصملا (9)

 )4/١(. نيكلاسلا جرادم : ميقلا نبا :رظناو )074/١( قباسلا ردصملا (9)

 )98/١(. رانملا ريسفت (54)

 )0737/١. نيكلاسلا جرادم ميقلا نبا (8)



 لوألا ليلدلاو «ةيهولألل ىلعألا ناهربلا ىه ةيبوبرلا نإ ىتح .تافصلا

 نود ليلدلاو .ةجيتنلا نود («ةمدقملا» هذه لع عقو عامجإلا نأ الإ ءاهيلع

 .لولدملا

 يف اوقرتفاو «ىلاعت هللا ةيبوبرب رارقإلا ىلع ًاعيمج قلخلا عمتجاف
 ءاهتجيتنو ةمدقملا نيب ةقرفتلا هذه نم وه ىضقني ال يذلا بجعلاو «هتيهولأ

 .لولدملا نود ليلدلاب رارقإلاو

 شل ٌرطَسَو َسْيالَو وتلا َقَح ْنَ مُهتأَس نّلَرو :ىلاعت لوقب
 عيد عش هل

 . "74من َنلوفل َرَمَقلاَ

 دعب ْنِم َصْرَدْلا دب اًحأف آم هآَمَّسلا سم َلَنَي نم رَهَتلْأَس نيلو# :لوقيو

 ."04زلأ لوف اهتم
 فرث روصو 257 م 4س( مودم عم سككس سال 8 7
 : © َنوكَفْوِي َفَأف ُهَلأ نوفل َمِهَفَلَح ْنَم مهتلأس نيلو# :ىلاعت لوقيو

 ماا لل راس ىف ور سهم م هم م7 ىيرممل تكسر هد السوء مل 02 لمع

 جرخب نمو رصبألاو ْمُمَسلا كِلْمَي نمأ ٍضرألاَو لمَسلا نم مكفزرَي نم لق# :اضيأو
 ءهم مسالم رو هه وم سم سدو 0200 م سلام < هلام

 . هيأ نولوفيسك دل ريدي نمو حلا ص َتَيَمْلأ جرخعو ِتّيَمْلأ نِم ّىَحْل

 نم برض ةديلو نوكت ةينثولاو كرشلا نإف هيلعو .ديحوتلا ةديقع ىلإ انب

 ينعي وهو «ةيببسلا نوناق وه يلقعلا نوناقلا اذهو يلقعلا لسكلا وأ ةلفغلا

 .2”ءيش ال نم ءيش دجوي ال هنأ :ةطاسبب

 «ةريثك عضاوم يف قئاقحلا هذه ىلاعت هللا همحر ديشر خيشلا ررميو

 مهاده وأ  ةرطفلا مهتدشرأ دق سانلا رثكأ» :لوقي .اهضعب ىلع رصتقأ

 نم ناقترلا عيدب ِإ اف نم ناقتإلا عيدبلا منصلا ١ نوكلا اذهل دب ال هنأ ىلإ  رظنلا

 )١( ةيآلا :توبكنعلا ةروس )51(.

 .(58) ةيآلا :توبكنعلا ةروس (؟)

 .(81) ةيآلا «فرخزلا ةروس (9)

 .(71) ةيآلا «سنوي ةروس (4)
 .(86 م" :ص) نيدلا :زارد هللا دبع :رظنا (©)
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 مهضعبف «كلذ يف هبشلا نم مهل نع امل هنييعت يف اوأطخأ مث ءهل ربدم
 رهوج وه ملاعلا عناص نأ مهضعب ليختو ءرخآ بكوك وأ سمشلا هنأ معز

 هب ىقترا نم مهنمو «تاناويحلا ضعب ىلإ ةيهولألا دنسأ مهضعبو . .رانلا

 ال يتلا لحّتلا نم كلذ ريغ ىلإ ءرشبلا ضعب ىلإ اهفاضأف مولا اذه
 اكل

 مهمانصأ اومس نيذلا برعلا نم دحأ نكي ملو» :لوقي برعلا نعو
 نم ائيش قلخ البه وأ ىزعلا وأ تاللا نأ دقتعي ةهلآ مهتادوبعم نم اهريغو

 ظفل ىنعم يف لخدي ملاعلا رومأ ريبدت امنإو «هرومأ نم ًارمأ ربدي وأ ملاعلا

 نودقتعي اوناك مهنأب ةقطان ةريثك نآرقلا يف اذه ىلع دهاوشلاو .برلا

 نأو «ىلاعت هللا وه امهرومأ ربدمو ضرألاو تاوامسلا قلاخ نإ :نولوقيو

 ."”«ءيش ريبدتلاو قلخلاو رمألا نم اهل سيل مهتهلآ

 .ةريثكلا نآرقلا تايآ اذهل دهشتو» :كلذ ىلع نآرقلاب ًادهشتسم لوقيو

 ٍتوْمَسلا َقَلَح ْنم مُهَنلْاَس نيِلَول برعلا يكرشم يف ىلاعت هلوق تئش نإ أرقا
 قدري ص ْلق» ىلاعت هلوقو ."040) ميلا ُرَمْلا نهم دي َسْلاَ
 ُجِْعَو ِتِيِمْلأ ني مل 2 نمو رص َممّسلأ َكِلَمَي نَّمأ ٍضْرَأْلاَو ِكمَسلَأ َنَي

 ينفو 2047 ةرثتت الأ لت ذأ ةْفَيَس ألا ديب نمو لأ تم تنل
 مالا يف ًايشاف ناك ٠ يذلا وه ا يف كرشلاف ..ةريثك تايآ ىنعملا اذه

 اذه مهيلع ىعني نآرقلا ءاجف ةعونتم روصو ةددعتم ءامسأو ةفلتخم ناولأب

 لوصأ مهأ اذه ناكو «تائملاب دعت تايآ يف مههبش وحميو هيف مهجاحيو

 عونلا اذه يف ثحبت املق انيديأ نيب يتلا بتكلا تناك نإو ..هناكرأو نيدلا

 وه نم وهو يزارلا نم بجعتيو .(كرشلا نم هلازأ امو «ديحوتلا نم

 )١( رانملا ةلجم )5/9 5٠(.

 )9( رانملا ريسفت )١١7/9(.

 )*( ةيآلا «فرخزلا ةروس )94(.

 )14( ةيآلا «0سنوي ةروس )71(.

 )6( رانملا ةلجم )5170/9(.
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 لوقيف ««هلإلا ىنعم» «ىنعملا اذه مهف يف ئطخي ذإ 2 '”مالكلا ملع يف
 ملع يف راظنلا مامإ عقي نأ بجعلا نم :لوقأ» :هل هلقن مالك ىلع ًاقيلعت
 .هتبوجأو هتلئسأ يف أطخلا اذه لثم يف مالكلاو ةفسلفلا ةقيرط ىلع دئاقعلا

 نآرقلا ظافلأ لولدم نع ةلفغلا :أطخلا اذه أشنمو همالك يف ضقانتلاو

 نإف «هلإلا» ظفلك ةيفرعلا اهانعم مزاولب اهلامعتساو ةيبرعلا ةغللا يف ميركلا

 الو هلك ملاعلا رمأل ربدملا الو قلاخلا ال ًاقلطم دوبعملا ةغللا يف هانعم
 .2000. . هضعب

 لهأل هيف قفاوم وهو هللا همحر ديشر خيشلا نم قيقد قيقحت اذهو
 ثوحبلاب ةيبوبرلا ىلع عامجإلا اذه نم هيلإ بهذ اميف ديؤمو ؛ةنسلا
 بدأ البو ةراضح الب ممأ تدجو دق هنأ دكؤت يتلا ةيملعلا تافاشتكالاو

 ."”دوبعم الب ةمأ فشتكت مل اهنكلو ةفاقث البو

 :ديعلا ىلع ةفصلا هذه رثأ

 بترتي ةيدوبعلا نم رثأ هتافص نم ةفصو ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا لكل

 اهراثآل ةيضتقم ايلعلا هتافص نم ةفصو ىنسحلا هئامسأ نم مسا لكف ءاهيلع

 ظح وه امف :'*””نيوكتلاو قلخلا نم اهراثآل اهءاضتقا رمألاو ةيدوبعلا نم

 هللا فصو نم دبعلا ظح امأو» :ديشر خيشلا لوقي ةيبوبرلا ةفص نم دبعلا

 اهب ىبرتت يتلا همعن لامعتساب هل هركشيو هيلع ىلاعت هدمحي نأ وهف ةيبوبرلاب

 يغبي الأو . .هسفن ةيبرتب نسحيلف .هلجأل تقلخ اميف ةيلقعلاو ةيدسجلا ىوقلا

 نولازي الو نوريثك ةنعارف ىغب امكو سانلا بر هنأ يعديف نوعرف ىغب امك

 .ةيرعشألا بهذم ىلع راظن ملكتم فوسليف «يزارلا نيسحلا نب رمع نب دمحم وه )١(

 بتكلا ءايحإ راد .ط ( 95 )4١/8  ةيعفاشلا تاقبطو )١18/5( نايعألا تايفو :رظنا

 .(717/5) مالعألاو .ولحلا حاتفلا دبعو «يحانطلا دومحم :ت .رصم «ةيبرعلا

 .(5١١؟/9) رانملا ريسفت (؟)

 ١١7(. :ص) نيدلا :زارد هللا دبع :رظنا (9)

 «ةيوبنلا ةنيدملاب سوألا ةبتكم .ط .(5١٠2/؟) ةداعسلا راد حاتفم :ميقلا نبا :رظنا (5)

 .توريب «باتكلا راد .ط 8١( :ص) دئاوفلاو

 «آ



 مل يتلا تادابعلا عضوب سانلا نيد يف نومكحتي نيعراش مهسفنأ لعجب نوغبي

 دنع نم وأ مهسفنأ دنع نم مارح اذهو لالح اذه مهلوقبو «ىلاعت هللا اهلزني

 َرُهَل َمأ# :ىلاعت هللا لاق .هتيبوبر يف هلل ءاكرش مهسفنأ نولعجيف «مهلاثمأ
 ذاختا ٍةكك يبنلا رسفو 000 دب ندي ْمَل اَم ِنلأ ني مهل اوُعَرَس اوك

 ."”«اذه لثمب ًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ باتكلا لهأ

 )١( ةيآلا ءىروشلا ةروس )5١(.

 ) )0.(ة57 55 ؟/١) رانملا ريسفت
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 :يناثلا ثحبملا

 يف لالدتسا عضوم نكت مل «ىلاعت هللا دوجو تابثإ» ةلأسم :ديهمت

 لدتسا  زيزعلا باتكلا اذه يف - اًليلد اهسفن يه تناك لب ءميركلا نآرقلا

 .ةدابعلل هدحو هقاقحتساو ىلاعت هللا ةيهولأ ىلع هب

 ىتح ةررقتم ةهادبلا هذه دجنو «ةيهدب ةلأسم ىلاعت هللا دوجو ةلأسمف

 مهنع ىلاعتو كرابت هللا لوقي «نيكرشملا نم ةفرحنملا لوقعلا يوذ دنع
 2 َقلَح ْنَم مُهَلَأَس نيلَو» :لوقيو "04 لوي هت ْنَم مُهتلاَس نكَر» م اساماس حده يم كرا عمم

 اهنأو ةلأسملا هذه ىلع اهب لدتسي يتلا تايآلا امأو "04م نوفل صيدا

 امنإو ء«ريثك وأ ليلق ىف كلذ نم تسيلف «ىلاعت هللا دوجو تابثإل تلزن

 .ايلعلا هتافصو هتيهولأو ىلاعت هللا ديحوتل ًاريرقت تلزن

 ًادادتما تناك يتلا ةلضفملا نورقلا يف ةلأسملا هذه رهظت مل كلذك

 ءهديحوتو هللا تافصب ناميإلا رصع ىرحألاب وه ناك يذلا يوبنلا رصعلل

 .ًادبأ وحنلا اذه ىلع ةلأسملا هذه هيف حرطت ملو

 تأشنو .يمالسإلا انملاع ىلإ اهلاقتناو ةينانويلا ةفسلفلا تناك مث

 لالدتسالاو شاقنلا ةلأسم اهنمو «لبق نم نكت مل ملعلا يف ةثدحم ثحابم

 )١( ةيآلا «فرخزلا ةروس )/41(.

 )9( ةيآلا «ءنامقل ةروس )586(.



 يف يمالسإلا فرطلا مه نوملسملا نوملكتملا ناكو «ىلاعت هللا دوجو ىلع

 .شاقنلا اذه

 تددجتو «ةلطعملاو ةدحالملا هيف ترثك دقف رصعلا اذه يف امأو»

 مولعلا نم لئاسم ىلع نوؤكوتي ةديدج تاهبش مهقرف فالتخا ىلع رافكلل
 يف بهاذمو ءارآ سانلل تثدحو «نيمدقألا دنع ةفورعم نكت مل ةيرصعلا

 داسف ىلإ يضفي ام اهنم لب ءراضلاو عفانلاو «حيبقلاو نسحلا اهيف ةايحلا

 ىضوفو ةيداملا ميلاعتلا عويذ هلك كلذ راثمو «نارمعلا مئاعد ضيوقتو ملاعلا

 فقو دقل .2”2. .لئاضفلا ىلع لئاذرلا بلغتو قالخألا روهدتو بادآلا

 «قلخلا ماظن اهيلع ماق يتلا بابسألا نم ءيش ىلع رصعلا اذه يف ناسنإلا

 تكلم ىتح ءاهقلاخ يف ركفلا نع بابسألا هذهب لغشناو «هل ةنتف كلذ ناكف

 .ىلاعتو كرابت اهقلاخو هقلاخ راكنإ ىلإ هب تعفدو ءاهايإ هتسنأف ءهسفن هيلع
 نيرطضم اوناك  ًاضيأ رصعلا اذه ىف  نيملسملا ءاملع نإف اذلو

 مهيلع تشوش نيذلا نينمؤملا ةلئسأ ىلع باوجلاو ةلأسملا هذه يف ضوخلل

 .نيلطعملا نيدحلملا لاوقأو راكفأ

 ثحابم نم ةلأسملا هذه حرطب لئاقلا يأرلا ىلإ ءاملعلا تفتلي ملو

 الول» :لوقي .مهلاقو مهلاح ناسلو اهيف اوضاخو ,'"”ةيهدب اهنأل ةديقعلا
 انلوقعب اوناعتساو ءانتنسلأب اوقطن نيذلا انيف ءالخدلا ةرثك عم ءافعضلا ةرثك

 ."”(زرابلا راهظإو رهاظلا فشك انفلكت امل ءانرامغأو انئايبغأ ىلع

 «نيدحلملاو نينمؤملا ةلئسأ اوقلت نيذلا ءاملعلا ءالؤه نم ناكو

 ديشر دمحم خيشلا :ةلأسملا هذه يف ثحبو ءهذه درو هذه نع باجأو

 .كلذ ىف هجهنم فرعن نأ ديرئنف «هللا همحر

 ةفسالفلاو نوملكتملا هكلس يذلا جهنملا فرعن نأ دون اذه لبقو

 .عوضوملا سفن يف ًاميدق

 )١( رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم )9/9:"7(.

 .(48 :ص) لقعلاو مالسإلا :دومحم ميلحلا دبع :رظنا (؟)

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط (75 :ص) ديحوتلا لئالد :يمساقلا نيدلا لامج دمحم (6)

 .ه6٠5١ ىلوألا ءتوريب
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 كلس وأ نيقيرفلا دحأ جهنم جهتنا دق ديشر خيشلا ناك نإ ىرن مث

 .رخا اقيرط

 :نيملكتملا جهنم :الوأ

 ةيرظن كلذ ىلع اونبو ءةيرظن ةفرعملا ةلأسم نأ ىلإ نوملكتملا بهذ

 ملو «تامدقملا هذه يف اوفلتخحا مث .ةصاتعم «ةليوط تامدقم تاذ «.ةيلدج

 هثودح ليلدو «ثداح ملاعلا نأ ىلإ اوبهذ دقف ءاهنم ءيش ىلع اوقفتي

 ملاعلا نأ تفرع دق» :''”يزارلا لاق .ضارعألاو رهاوجلا نم هيف ام ثودح

 امإ «عناصلا دوجو ىلع اهنم دحاو لكب لدتسي دقو ءضارعأ وأ رهوج امإ
 .")0. .ةعبرأ هوجو هذهف ءهثودح وأ هناكمإب

 يلقع رظن هنأ رهاظو «نيملكتملا دنع رظنلاب دوصقملا وه اذهو

 «نآرقلا هيلإ اعد يذلا رظنلا نإف الإو ءمهل حالطصا وه رظنلا اذهو ؛يلدج

 .ناسنإلاو نوكلا هلحم امنإو «ةيلدجلا ةيقطنملا اياضقلا هلحم سيل

 نم ةيئزج لك ىلع لدتسي قفط قباسلا نوناقلا يزارلا ركذ امدعبو

 ىلإ جاتحي ال يهدب وه ام اهنم نأ مغرو .كلذك اهنم عرفت امو ؛هتايئزج
 .نكي مل نأ دعب ملاعلا ثودحك تابثإ

 :ةفسالفلا جهنم :ًايناث

 يف مهوفلاخ اوناك نإو «ةفرعملا ةيرظن» يف نيملكتملا ةفسالفلا قفاو

 دقف .ءبوجولاو ناكمإلا قيرط وه رخآ ًاقيرط ةفسالفلا كلس دقف .قيرطلا

 ام» :انيس نبا لاق ؛ثداحو ميدق نم الدب بجاوو نكمم ىلإ ملاعلا اومسق

 )١( :ص) هتمجرت تمدقت 7557(.

 رغئثلا لهأ ىلإ ةلاسر :يرعشألا ًاضيأ رظناو «ثارتلا راد .ط (37*7:ص) لصحملا (؟)
 «(:" :ص) ديهمتلا :ىنالقابلاو «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط .(87 - 8١ :ص)

 :يروجيبلاو ©2575 :ص) فقاوملا :ىجيإلاو «(758 :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو

 ءاهدعب امو (110/1) لقعلا فقوم :يربص ىفطصمو (48 :ص) ديحوتلا ةرهوج حرش
 ءردو .توريب «ملعلا راد .ط (الالو ل” :ص) تاوبنلا :ةيميت نبا :ًاضيأ رظناو

 )/71١1/7(. ضراعتلا
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 نم هدوجو سيل هنإف «هتاذ نم ًادوجوم ريصي سيلف ناكمإلا هسفن ىف هقح

 روضحلف ىلوأ امهدحأ راص نإف «نكمم وه ثيح نم همدع نم ىلوأ هتاذ

 كك 5 5 .٠ .٠ . )١( ١ه - .٠

 لسلستي نأ امإ) :لاق مث .''"(هريغ نم وه نكمم لك دوجوف .هتبيغ وأ ءيش
 ءهتاذ يف نكمم ةلسلسلا داحآ نم دحاو لك نوكيف ةياهن ريغ ىلإ كلذ

 ةرقفلا ىفف ."”(اهريغب بجتو ًاضيأ ةبجاو ريغ نوكتف ءاهب ةقلعتم ةلمجلاو

 امإ نكمملا نأ هريرقتو .هرياغت ةلعل الإ دجوي ال نكمملا نأ ىلإ راشأ ىلوألا

 لطاب يناثلاو «جاتحت ال وأ اهريغ ىلإ ةدوجوم نوكت نأ يف هتاذ جاتحت نأ

 تابثإ ديري ةيناثلا ةرقفلا يفو .قح لوألا نذإ .حجرم الب حيجرتلا ةلاحتسال

 نأ - ريغلا ىلإ نكمملا جايتحا توبث دعب مالكلا ريرقتو .هتاذل دوجولا بجاو

 ريغ ىلإ ؟*”لسلستي وأ ””رودي وأ بجاو ىلإ ىهتني نأ امإف «لوألا نكمملا

 ءيش ىلإ ةجاتحم  اهدوجو ضرف ىلع  تانكمملا ةلسلس نأ نيبتف ةياهن

 ةينبمو «ةيلدج ةيرظن ةيلقع يه رهاظ وه امك ةقيرطلا هذهو .'*'اهنع جراخ
 ثودح» ةلأسم ىف نيملكتملا تامدقم نم لوطأو دقعأ ةيقطنم تامدقم ىلع

 .""مزال أوسأو اهنم ًاداسف دشأ كلذ عم يهو «ملاعلا

 5١(.  ؟١/#) تاهيبنتلاو تاراشإلا )١(

 هدوجو فقوتم (أ) وه ًانكمم نإ ليق اذإف «هيلع فقوتي ام ىلع ءيشلا فقوت وه :رودلا (6)
 يف فقوتم هيلع () دوجو فقوتي يذلا (ب) نإ ليق مث (ب) وه رخآ نكمم ىلع

 ففقوت ىنعمو .هسفن ىلع هدوجو يف فقوتم )0غ( نأ ىلإ رمألا لآ (أ) ىلع هدوجو

 .ضرفلا وه امك ليحتسم هتاذ نم نكمملا دوجوو هتاذ نم هدوجو نأ هسفن ىلع هدوجو

 .(44 :ص) تافيرعتلا :يناجرجلاو )7١/1١( تاراشإلا ةمدقم :ايند ناميلس :رظنا

 ةمدقم :ايند ناميلس :رظنا .ةعبرأ هماسقأو ةيهانتم ريغ رومأ بيترت وه : لسلستلا (5)

 .(49 :ص) تافيرعتلا :يناجرجلاو ءاهدعب امو )7/1١( تاراشإلا

 :ايند ناميلس :رظناو «تاهيبنتلاو تاراشإلا ةيشاح تاراشإلا حرش :يسوطلا :رظنا (5)

 .اهدعب امو )١58/١( تاراشإلا ةمدقم

 :ص) تاوبنلاو ءاهدعب امو )8/١( ضراعتلا ءرد : ةيميت نبا : ةقيرطلا هذه دقن ليصفتل رظناو )5

 .ملاس داشر :ت ءه07٠5١ «ىلوألا مامإلا ةعماج . ط )97/١( ةنسلا جاهنمو «(84-7
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 ةلدأل ديشر خيشلا ريرقت ىلع فوقولا هللا ءاش نإ يلي اميف انفدهو

 .ىلاعتو كرابت

 نوركنيو «ةيرظن ىلاعت هللا ةفرعم نأ ىلإ نوبهذي نوملكتملا ناك اذإو

 نوبهذي مهدعب نمف فلسلا نم ةنسلا لهأ نإف .2"'”ةيرورضلا ةيرطفلا ةفرعملا

 يف هتيمهأو رظنلا نوركني ال كلذ عم مهو «ةيرطف ىلاعت هللا ةفرعم نأ ىلإ
 ال «ىلاعت هللا هب رمأ يذلا يعرشلا رظنلاب نولوقي مهنكلو «ىلاعت هللا ةفرعم

 باب نم مسالا اذه هيلع اوقلطأو نوملكتملا هعرتخا يذلا يلدجلا رظنلا

 .ةطلاغملا

 .ةيرظنلا ةفرعملا

 نإ» :الئاق ءامهنيب عمجيو نيجهنملا نيذه ديشر خيشلا ضرعيو
 يه اهيلع ججحلا ءامكحلاو ءايبنألا ةماقإ نإو «ةقيقحلا يف ةيرطف ةلأسملا

 رومألا نم اهريغ يف ضرعت امك ءاهيف هبشلا مهل تضرع نم ةرطف حالصإل

 ِتْوَمَّسلأ ٍرِطاَف كَم هَل ىنأ» :ىلاعت هللا لاق كلذل ..(«ءةيرورضلاو ةيرطفلا

 عضوم ال ةرطفلا يف تباث رمأ هب ناميإلا نأ ىلإ الوأ راشأف "”4 . . ٌشْيَأْلَو
 ريبدتلاو ريثأتلاب هدارفناو هتردق ىلع لادلا هعنص ضعب ركذ مث «هيف كشلل

 نم اهضعب لصفو قش : يأ «ضرألاو تاوامسلا رطاف هنوك وهو

 ف
 . ...(١ ضعب

 نيملكتملا رظنل فلاخم ءاضر ديشر خيشلا هديؤي يذلا رظنلا نأ ىلع

 «ةبهو ةبتكم .ط (05 6579و 58:ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا )١(

 .نامثع ميركلا دبع :تاه784١ ىلوألا

 )1١(. ةيآلا «ميهاربإ ةروس (؟)

 )١79/7(. رانملا ةلجم (9)

 ففي



 :لوالا بلطملا

 اضر ديشر خيشلا دنع ةرطفلا

 اميس ال  انعفدي ءانسوفن يف هدجن ًايرورض ًائيش تناك نإو ةرطفلا
 انك نإو يتلا ايلعلا ةوقلا ىلإ هجوتلا ىلإ  بابسألا نم سأيلاو ةدشلا تقو
 .انتدعاسم ىلع اهتردقو اهدوجوب نومزاج اننأ الإ اننيعأب اهارن ال

 نيذلا كئلوأ ىتح .704هيإ لإ َنوُعدَب نم َّلََص ربل يف ٌّيُسلأ كَم ادإَو»
 «مهلوقع تفخو مهبولق تغازو «ليبسلا مهب فرحناو قحلا قيرط اولض

 مهزوعيو رضلا مهسمي امدنع قحلا هلإلا ىلإ هجوتلا ىلإ مهرطف مهعفدت تناك
 مكوُعَدَي ِرسلاَو ملأ ٍتَظ نم كيتي نم لقط ..بابسألا نم اوسئي دقو ءذقنملا
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 يل نمو ابني ميج ُهَنَأ لف (2) نيكل ني َنوْكَتَل وذ ْنِم الحب َنَل ٌةَيَُْحَو اعرض هدول
 هيلإ عزفلا نأل» :ديشر خيشلا لوقي امكو كلذو ."”463) َنرتم أ ّمُث رك
 ."”(رشبلا ةرطف ىف زوكرم بابسألا نم سأيلاو قيضلا ةدش دنع هناحبس :

 اهروصتتل ًاعرشو ةغل اهانعم ىلع فوقولل ةجاحب اننإف ءهلك كلذ عمو

 .اهيلع مكحلا انل رسيتيف .روصتلا مامت

 :ةغل ةرطفلا ىنعم

 ءًأرطف اذك نالف َّرَطَق :لاقي ءالوط قشلا رطَّفلا لصأ» :بغارلا لاق
 74629 روُطُم نم ئَرَت لَم ىلاعت لاق ءأراطفنا َرطَقناو ءًاروطُم وه َرطْفَأو
 .هتفو نم هتزبخف هتاجع اذإ نيجعلا تزطفو ..(ء.هيف ىهوو لالتخا : يأ

 ةئيه ىلع هعادبإو ءىشلا هداجيإ وهو ءّقلخلا هللا رطَمو ءةرطفلا هنمو
 0 هم ص

 سائلا ٌرطَف ىلا هللا َتَرَظِف# :ىلاعت هلوقف «لاعفألا نم لعفل ةحشرتم

 )١( ةيآلا ءءارسإلا ةروس )/519(.

 .(54و 513 ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 )9( رانملا ريسفت )/5٠9/9(.

 .(7) ةيآلا «كلملا ةروس (54)

 ففي



 هتفرعم قح سانلا يف زكرو عدبأ :يأ رطف ام ىلإ ىلاعت هنم ةراشإ 5” .٠ / 0/1 3 .٠ 5 5 5 ) 0( م

 ىِذَلاا# :لاقو "”«ٍضْرْأْلاَو ِتَوْمَّسا رطاذ هر ُدْيَلاظ :لاقو ..ىلاعت
 ٌرْطُق ةأمكلل ليقو ..اندجوأو انعدبأ : يأ (4)# انرطق ىِرلاَو#» "74 ىرهرطف

 .0*2(اهنم جرختف ضرألا ٌرِطفُت اهنأ ثيح نم

 ."0(ةقلخلا ىه ةّرْطِفلا» : '"يزارلا لاقو

 لاقو ."«نيدلا لوبقل ةئيهتملا ةلبجلا ةّرطِفلاو» :يناجرجلا لاقو
 قلاخ وهف ضرألاو تاوامسلا رطاف :ميركلا نآرقلا يف ءيش لكو» كاحضلا

 ."”(ضرألاو تاومسلا

 :ًاعرش ةرطفلا ىنعم

 يف امك» ةرهطملا ةنسلا يف كلذك تدرو اهنأ ىلإ ديشر خيشلا راشأو

 هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك نأب قطانلا امهريغو نيحيحصلا ثيدح

 ةرطف ىلع دلوي :هتاياور ضعب يفو (0١٠3هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي

 رامح نب ضايع ثيدح اهنمو :«©'"ةلملا ىلع :اهضعب يفوء''''مالسإلا

 )١( ةيآلا «مورلا ةروس )"07.

 )١(. ةيآلا ءرطاف ةروس (؟9)

 .(05) ةيآلا ءءايبنألا ةروس (9*)

 .(7/؟) ةيآلا ىط ةروس (14)

 .توريب «ملقلا راد .ط 55٠( :ص) بغارلل «ميركلا نآرقلا تادرفم (5)

 .(ةههك) مالعألا يلكرزلا :رظنا ه556 :ت «ءيزارلا ركب يبأ نب دمحم وه (5)

 .توريب «نانبل ةبتكم .ط ١( : ص) حاحصلا راتخلم (0)

 .رصم «ىبلحلا .ط ١547( :ص) تافيرعتلا (8)

 .رصم «ثيدحلا راد .ط (514/6) ريسفتلا :ريثك نبا (9)
 ١ :ح . .تامف يبصلا ملسأ اذإ :باب ءزئانجلا :ك :حيحصلا :يراخبلا 04*17 1709

 .يقابلادبع تا( :ج) 510604 :ح : حيحصلا :ملسمو «- حتفلا عم

 ملسأ اذإ :باب ءزئانجلا :ك :قباسلا ردصملا :يراخبلا :رظناو .ًاعوفرم هدجأ مل )1١(
 .هدعب امو )7١7( :ح ردقلا :ك ءحيحصلا :ملسمو «حتفلا عم )51١/9( تامف يبصلا

 .يقابلا دبع .ط ٠١58/4 :ج (5108) ؟ :ح ءردقلا :ك :حيحصلا :ملسم )١0(

 قوي



 : دَيِلَع لاف مدآ هيف ركذ يذلا قاحسإ نب دمحم دنع عوفرملا يعشاجملا

 « هيف مارح ال الالح لاملا مهاطعأو نيملسم ء ءافنح هينبو مدآ قلخ هللا نإ»

 ."”«راثآ هانعم يفو 2'(الالحو ًامارح هللا مهاطعأ ام اولعجف
 «كلذ يف ةرطفلا ىنعم نع ريبعتلا يف - هللا مهمحر فلسلا فلتخاف

 ال عونت فالتخا وهف «ريبعتلا عونت ىلإ عجري ةقيقحلا يف فالتخالا اذهو

 .مهنم دحاو لك هيلإ بهذ ام نيب ضراعت الو ءداضت

 ."””فلسلا

 هب ناميإلاو ىلاعت هللا ةفرعم ىلع ةقلخلا ىه :ليقو

 . 0ءاقشلاو ةداعسلا نم هيلع مهقلخ ام يه : ليقو

 ."”رذلا ملاع يف مهيلع ذخأ يذلا قاثيملا يه :ليقو

 نم لوق امأو..» :لاوقألا هذه نيب ضراعتلا ايفان «مالسإلا خيش لاق

 نكي مل نإو «عناصلاب رارقإلا ىلع وأ «مالسإلا ةرطف ىلع اودلو :لوقي

 هذهف «قاثيملا مهيلع ذخأ موي ىلوألا ةفرعملا ىلع وأ ءًاناميإ هدحو كلذ

 .دوصقملا اهب لصحي لب ءاهنيب ةافانم ال ةثالثلا

 بهذم رهاظ وهو .هكرت مث دمحأ هب لوقي ناكو «عبارلا لوقلا نعو

 نأ كلذ نم مهدوصقم ةنسلا ةمئأ» :هل ًارسفم مالسإلا خيش لوقي كلام

 اذإ سيلو ...رفك رفكو ناميإ نم مهنم هللا ملع هب قبس ام ىلإ نورئاص قلخلا

 .قاحسإ نبا هقرط يف سيلو )5١1917/4( 54و :ح «ةنجلا :ك :حيحصلا :ملسم )١(

 .(55/8/1/) رانملا ريسفت (90)

 ليدبت ال :باب «ريسفتلا :ك :حيحصلا :يراخبلاو )2077/1١48 ديهمتلا :ربلا دبع نبا (*)

 .حتفلا عم (7077/8) هللا قلخل

 )58/١8(. ديهمتلا :ربلا دبع نبا (4)

 )7/8/١8(. هسفن ردصملا (6)

 )40/1١6(. قباسلا ردصملا (5)

 .(151/8) ضراعتلا ءرد 0



 نأ دب ال هنأ ىضتقي لب ءرفاك ةدالولا نيح هنأ ىضتقي ًارفاك هبتك دق هللا ناك
 ."0(رييغتلا وه رفكلا كلذو ءرفكي

 :ةرطفلل ديشر خيشلا فيرعت
 ةلجملا نم نكامأ ةدع يف ءًاعرشو ةغل ةرطفلا ديشر خيشلا فّرع دقلو

 .هتافلؤم نم امهريغو ريسفتلاو

 َمُيَنمَآلَو» :ىلاعت هلوق ريسفت دنع هلوق ؛اهل يوغللا فيرعتلا نمف
 يهو ةرطفلا نيد هنأل هنيد هللا قلخب دارملا. .» :©04ْمأ كلَ كتبَ
 َساَّنلا رطَف لَ هَل َتَرَظِف ًاًميِنَح ندلل َكَهْجو 7 :ىلاعت لاق .ةقلخلا

 2200904 ثيزلا كلذ ما قلَسِل َليَب ال اََيَع

 يأ» :لاق ©*”4ِهَّسأ ٌدَكَبِس# :ىلاعت هلوق دنعف «ةغبصلاب اهرسف ًاضيأو

 ام يهو ٠ ءاهيلع انرطف هترطفو هللا ةغبص ءميهاربإ ةلم نم ركذ امب انتغبص
 .©"”«ةرطفلا ةنس ىلع هدابع نم نينمؤملاو هلسرو ءءايبنأ هب غبص

 الإ) :لاق ”«َنَرَطَم ىلا َلَع الإ حورْجَأ ْنِإ#ل :ىلاعت هلوق دنعو

 موق اهعدتبا يتلا ةينثولا عدبلا هذه نم ةميلسلا ةرطفلا ىلع ينقلخ يذلا ىلع
 .000حون

 ."”«اهقلخ أدتبا يأ :ضرألاو تاوامسلا رطف» :لاقو

 )١( قباسلا ردصملا )89/8©(.

 )١19(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)

 .(70) ةيآلا ءمورلا ةروس (9)

 ليدبت ال :باب ءريسفتلا :ك ؛.حيحصلا :يراخبلا عم نراقو (578/60) رانملا ريسفت (4)

 .حتفلا عم (81ا0/7؟/8) هللا قلخل

 )١18(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (©)

 )585/1١(. رانملا ريسفت (؟)

 )6١(, :ةيآلا ءدوه ةروس (0)

 )١16/17(. رائملا ريسفت (8)

 .(ه5؟”/ا/) قباسلا ردصملا (4)

 ف



 ىه اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطفو» :لاقف :ةلبجلاب ًاضيأ اهرسفو
 ,©306. .ةيناسنإلا ةلبجلا

 هللا ةغبصو هللا ةرطف :تاملكلا هذه نأ انل نيبتي كلذ نمو

 .يوغللا ةرطفلا ىنعم يهو .«دحاو ىنعمب اهلك .ةلبجلاو هللا ةقلخو .

 يف ةرطفلا ريسفت ىلإ ديشر خيشلا بهذيف ءاهل يعرشلا هفيرعت امأو

 ل ايَع ساَنأ رص يتلا هلل َتَرظِو ًائيِنح نّزلِب َكَهْجَو ْرِيكط :ىلاعت هلوق
 دلوي دولوم لك» ثيدحك ءاهيف ةدراولا ثيداحألا يفو 4« . . . هَل ٍقلَحِل َلبِرَي

 ىلاعت هللاب ةفرعملا ىلع ةرطفلا اهنأب .'"”ثيدحلا «...ةرطفلا ىلع
 ىلاعت هللا نإ. .» :ةفلتخم ظافلأب ثيدحلاو ةيآلا ركذ نأ دعب لاقف ءهديحوتو

 ©”(. .هتدابعو هركشو هديحوتو هتفرعم ىلع مدآ رطف

 نكميو» '*”«ةرطفلا ىضتقم» وه ديحوتلا نأ رخآ عضوم يف ررقيو
 دقف «ةفرعملا هذه ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نأ امكو '””«ةرطفلاب هطابنتسا

 نيدعتسم مدآ ينب :ب ّقَلَخا : - هللا همحر  خيشلا لوقيف .«كلذك هينب قلخ

 مهتداهشو ءمهبر هنأ مهسفنأ ىلع مهايإ برلا داهشإو ىلاعت هللا ةفرعمل
 .00©2. .ركفلاو لقعلا نم هوُحِنُم امو «مهترطف ىضتقمب كلذب

 «لوألا قاثيملاو ةرطفلا نيب ديشر خيشلا طبر صنلا اذه نم ظحالنو

 .طبرلا اذهل نايب ديزم - هللا ءاش نإ - يتأيسو

 نيدلا ىنعمب ةرطفلا رسفي هنأ ءديشر خيشلل ىرحأ صوصن نم مهفنو

 يميلعتلا نيدلا نيبو هنيب قرفيو «قلطم يرطف مالسإو نيد هنكلو ؛مالسإلاو
 .يحولا هردصم يذلا

 .(73988 :ص) يدمحملا يحولا ()

 .هجيرخت قبس (0)

 .(5904/1/) رانملا ريسفت (9)

 .(6590/9) قباسلا ردصملا (:4)

 .(؟7/7/8) هسفن ردصملا (©)

 .(29/5/8) قباسلا ردصملا (5)

 ففي



 نم هتذخأف نيدلا رييغت وه اهرييغت نأو «نيدلا اهنأب ةرطفلل هريسفت امأ

 يسحلا رييغتلا لمشي ماع هيف فرصتلا ءوسو هللا قلخ رييغتو» :هلوق

 نأ هريغو سابع نبا نع يور دقو «يونعملا رييغتلا لمشيو .ءاصخلاك
 ْمَقأَن## :ىلاعت لاق ءةقلخلا ىهو .ةرطفلا نيد هنأل «هنيد هللا قلخب دارملا

 لي دا قلل َليدَب ال ْاَيَع سال رص ىتلا لَآ َتَرظِو ًائيِنَح نيل َكَهَْي
 . "204 رَتَْل يزل

 :(هدبع دمحما هخيش لوق ىلع ًاقيلعت هلوق نم كلذ مهفي ًاضيأو
 رظنلا ىلإ ليملا نم هيلع ترطف امع سفنلا ليوحتب ةيناسنإلا ةرطفلا رييغت»
 هللاف «تاركنملاو لئاذرلاو ليطابألا ىلع اهتيبرتو قحلا بلطو لالدتسالاو

 نوسمطيو هللا قلخ ام نودسفي ءالؤهو هقلخ ءىش لك نسحأ دق هناحبس

 ْ .«سانلا لوقع

 نم نأل نيدلا رييغت دارملا نأب لوقلا ىنعمب وه لوقلا اذه نإ :لوقأ»
 انركذ امك «ِنَيلِل َكَهْجَو ْمِقْأَت## :ةيآب اولدتسا نيدلا رييغت هنإ :اولاق
 رييغت وه اهرييغتو اهليوحتو ءديشر خيشلا دنع نيدلا يه ةرطفلاف .©"”'. .ًافنآ

 .ليلق دعب هل عجرنسف اهرييغتو ةرطفلل هدبع دمحم خيشلا فيرعت امأو

 دنع هلوق نم ذخؤيف مالسإلا اهنأب ةرطفلل ديشر خيشلا ريسفت امأو

 يأ» :لاق هع 14 ٌنوُملَسم مَن ذإ َدْعَ ركل مُكمأَيأ# :ىلاعت هلوق هريسفت
 .  (ةرطملا ىضتقمب (4)/س ل

 اعط ٍضْرآلاَو ٍتوَمَسلَأ ىف نم َملْمَأ هلو#» :ىلاعت هلوق دنعو

 ةرطفلا مالسإ هنأب هركلا مالسإ هذبع دمحمم خيشلا رسف دقف 004 ىركَو

 )١( رانملا ريسفت )478/0(.
 .(879/8) قباسلا ردصملا ()

 )8١(. ةيآلا :نارمع لآ ةروس (9)

 .(284/) قباسلا ردصملا (#4)

 .(8) ةيآلا :نارمع لآ ةروس (6)
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 ..يل رهظ اميف وهس اذهو» :ديشر خيشلا لاقف «ةكئالملاو ءايبنألا مالسإك

 مسق نم ةرطفلا ىضتقمب ىلاعت هلل دايقنالا نم مهنم نوكي ام نأ رهاظلاف
 له افلتخا مث «يرطف مالسإلا نإ ىلع ناخيشلا قفتاف .' "2. .عوطلا مالسإ ةايمللام6 : . هلع ول ميسي )١(

 .فيلكتلا مالسإ رخآلا نوكيف .هركلا وأ عوطلا مالسإ وه

 ىلاعت هللا ةفرعم وهو «ةرطفلا وهو مالسإلا وه نيدلا اذهءنذإف

 يف عدوأ هللا نإ) :هلوق يف ديشر خيشلا هب حرصي ام وهو .هب ناميإلاو
 ةميلسلا لوقعلا ىدهو .2“"”سفنلا ءاقبو ةيهولألاب ًايرطف ًاناميإ ةيرشبلا ةرطفلا
 وه يرطفلا ناميإلا اذه نإو «نيهاربلاو لئالدلاب يرطفلا روعشلا اذه دييأتل

 ."”«(مدآ ينب ىلع هللا هذخأ يذلا يهلإلا دهعلا ريسفت

 كلذ نايب يتأيسو قاثيملاو ةرطفلا نيب ديشر خيشلا طبر ظحالنو
 درجم سيلو ةيهولألاب ناميإ يه ةرطفلا نأ ظحالنو هللا ءاش نإ - حوضوب

 .ىلاعت برلا دوجوب ناميإ

 رخآ فيرعت ىلإو ةرطفلل هدبع دمحم خيشلا فيرعت ىلإ نآلا عجرنو
 .ديشر خيشلل ميدق

 بلط ىلع رطف ناسنإلا نوك» :وهف اهل هدبع دمحم خيشلا فيرعت امأ

 مل نإ ءريخلا وأ قحلا هنأ ليلدلاب هل رهظي امب ذخألاو لالدتسالاو قحلا

 .«©7«ةهادبلاب ًارهاظ نكي
 هيلع ترطف امع سفنلا ليوحت» :نع ةرابع وه ةرطفلا هذه رييغت نأو

 ليطابألا ىلع اهتيبرتو قحلا بلطو لالدتسالاو رظنلا ىلإ ليملا نم

 .0(تاركنملاو

 .(هه/*) قباسلا ردصملا )١(

 سفنلا .يف نأ ذإ رخآلا مويلاب ناميإلا ىلعو ديحوتلا ىلع ةرطفلاب ديشر خيشلا لدتسي (؟)
 .توملا دعب اهثعب هب ينعيو .سفنلا ءاقبب ًايرطف ًاروعش

 .(١لال) قباسلا ردصملا (0)
 .(479/0) رانملا ريسفت (4)
 .(4758/6) قباسلا ردصملا (6)

 فحل



 نإف «لالدتسالا ةيرطف ةلأسم :امهدحأ :نيرمأ ىلع هبنأ نأ انه ديرأف

 مظن لالدتسالاب ديري ناك نإ ءةيدضعلا دئاقعلا حراش «هدبع دمحم خيشلا

 ال لب ءايرطف سيل اذه نإ :هل لاقيف «نيملكتملا ةقيرط ىلع ةيقطنملا ةلدألا
 .ملعتلاب الإ وه امو «لدجلا نسحي نم الإ هنسحي

 نم هدنعو الإ دحأ مهنم ام هنإف .سانلا عيمج ةرطف ىف زوكرم اذهف ء,ىشلا

 نم هيلإ هللا هاذه ام بسحب «لادجلا عون نمو لب «لالدتسالاو رظنلا عون

 .22”(كلذ

 «يناثلا ىنعملاب لالدتسالاو رظنلا دصقي امنإ هنأ يدنع حجري يذلاو

 نولدتسي امنإ نيملكتملا نإف «ةهادبلا رهاظ نكي مل نإ» :هلوق «يرطفلا يأ

 .ملاعلاو ناسنإلا ثودحك ةهادبلاب رهاظ وه ام ىلع

 وه ؛لبق لصف يذلا وحنلا ىلع لالدتسالا نأ وهف : يناثلا رمألا امأو

 فلسلا نع انلقت امكو ءاهلك ةرطفلا وه سيل هنأ الإ .بير الو «ةرطفلا نيد

 ثيدحو «مورلا ةروس ةيآ اهيلإ تراشأ يتلا ةرطفلا نأ «ليلق لبق فلخلاو

 .هب ناميإلاو ىلاعت هللاب ةفرعملا وأ مالسإلا وأ نيدلا يه امهريغو نيحيحصلا

 هترطفب اهيلإ امو «ناسنإلا اهيلع لبج ىرخأ ًائئس ةرطفلل نأ امكو

 لوقي امك ةرطفلابو .عبطلاب نيدتمو .عبطلاب ىندم» ناسنإلاف ءهعيطو

 ."”«مالسإلا

 :ديشر خيشلا دنع ةرطفلل رخآ ردسفت

 ةرطفلا ريسفت يف فلسلا قفاو دق ديشر خيشلا انيأر دق انك نإو

 ال هنإ لاقو ءهركذو هيلإ داع دقو ءميدق يأر هل ناك هنأ الإ ءيعرشلا

 اليلق فقأ نأ ىبجاو نم تيأر ىننأ الإ ءديدجلا ىف هيلإ بهذ ام فلاخي

 )١( ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا )9”747(.

 يدمحملا يحولا :اضر ديشر قفز )ص:5١(.

 دلل



 همحر ديشر خيشلا لاق .حيضوتو ليصفت ىلإ جاتحي هنأل يأرلا اذه دنع

 قحلاو رشلاو ريخلل دادعتسالاب ةرطفلا ءاملعلا نم ريثك رسفو» :هللا

 دعي هاوبأف ةرطفلا ىلع همأ هدلت دولوم لك» :اذكه ملسم ةياورو «لطابلاو

 انيرج يذلا وهو «ملسمف نيملسم اناك نإف هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي

 .270. .يفانت الو ةيعرشلا ةمكحلا انباتك يف هيلع

 اوقلخ سانلا نأ ىلع لدي خيشلا مالك رهاظ نإ :هلوقأ نأ ديرأ يذلاو

 ىلاعت هللا ةفرعم وهو ريخلا ناك اذإف ءامهدحأ ىلإ ليم نود نيرمألل نيدعتسم

 نيلاخ نيقولخم سانلا ناك رفكلا نم هعبتي امو كلذ راكنإ وه رشلاو ءاهعبتي امو
 ال ذئنيحو «رفكلا ةباتكو ناميإلا ةباتك لبقت يتلا ءاضيبلا ةحفصلاك «نيذه نم

 سيجمتلاو ريصنتلاو ديوهتلاو راكنإلاو ةفرعملا نيب ةرطفلا ىلإ ةبسنلاب قرف
 ريغ لوقلا اذهو «حدمت الو مذت ال  ةرطفلا يأ  اهنأ يضتقي اذهو ءمالسإلاو

 يف نوكي نأ دب الف ءاهموزلب رمألاو «ةرطفلا هذه حدمب رعشت ةيآلاف «حيحص

 الول «هتدابعو هتبحمو هللاب ةفرعملاو قحلا ىلإ ليم ةحودمملا ةرطفلا هذه
 .اهموزلب رمألاو حدملا تقحتسا امل الإو «كلذ نم عناملا ضراعملا

 يتلا ةميلسلا ةرطفلا ىلع اودلو مهنأ لوقلا اذهب دارملا ناك اذإ امأو»

 ءرفكلا ىلع ناميإلاو راكنإلا ىلع ةفرعملا تراتخال اهتحص عم تكرت ول

 :لاقي دق لوقلا اذهف «ةرطفلا هذه نع تجرخ داسفلا نم ضرع امب نكلو

 ليمي ةوق ةرطفلا ىف :لوقي هبحاص نإف «هلبق ام ىلع دري ام هيلع دري ال هنإ

 ْ ."”(. .ناميإلاو ةفرعملا ىلإ اهب
 قحلا ىلإ اليم نوكت نأ دب ال ةرطفلا نأ لقنلا اذه نم حضتيو

 ةيوتسم تناك ول الإو ءاهموزلب ًارومأم ,ةحودمم نوكت ىتح ةفرعملاو
 ليم نود هيلإ تدعتسا ام ىلإ ذئنيح اهتبسن ءاوتسال اهحدم عنتمال ءازجألا

 ام وه حيحصلا فيرعتلا نإف ءيش نم نكي امهمو .هدارفأ دحأ ىلإ اهنم

 :ك .ءحيحصلا :ملسم :رظناو (0174/9) ريسفتلا ًاضيأ :رظناو )5١/8( رانملا ةلجم )١(
 ١8/5 ٠(. 2065 :ح .ردقلا

 .(545/8) ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا (؟)
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 يحولا  هتافلؤم رخآ يف اميس ال .حوضوب ديشر خيشلا هيلإ بهذ
 .نيدلا اهنأب - يدمحملا

 :ةرطفلا تادسفم

 ليملا اهاضتقم نم نأ امك «ةرطفلا ىضتقم نم وه ديحوتلا ناك اذإ

 كرشلا ربتعي ديشر خيشلا نإف «ليلدلاب قحلا بلطو «لالدتسالاو رظنلا ىلإ
 :لوقيف «ةرطفلا هذهل تادسفملا ربكأ نم ديلقتلاو

 ىهتنت ىتلا ةيبيغلا ةطلسلل ةيدوبعلا ةيرطفلا هسسأو نيدلا لوصأ نمو»

 ةطلسلا هذه ردصمل يأ .«لوقعلا اهتقيقح هانتكا نود فقتو بابسألا اهيلإ
 تادسفم دشأو ربكأ نأكو - لجو زع هللا وهو اهلك تانئاكلا يف فرصتلاو

 ناسنإلا اهربكتسي ىتلا تاقولخملا ضعب ىف ايلعلا ةطلسلا كلت رصح ةرطفلا
 اذه ولتيو ..كرشلا لصأ وه اذهو ...يأرلا ئداب اهتقيقح مهف يف ايعيو
 يتلا لوقعلا نيبو هنيب لوحيو هديؤيو هدمي يذلا ديلقتلا :داسفإلاو داسفلا

 رظنلا وهو هلجأل تقلخ يذلا اهلمع نيبو رشبلا ةرطف اهب هللا لمك

 .©0(. .ريخلاو قحلا ةفرعم ىلإ لصوتلا لجأل لالدتسالاو

 يف ديلقتلا ىلإ اودنتسا امنإ مهترطف تدسف نيذلا نيكرشملا نأ قحلاو

 ."74067 توُدَتْفُم مهركا َحلع اَنإَ َدَعَأ حَلَع اها اَنَدَجَو اًنإ» : مهلوق

 اهريغيف ةرطفلل ضرعي يذلا داسفلا اذه نأ ديشر خيشلا ىريو

 كلذو ءاهتماقتساو اهتمالسل ةرطفلا دوعتو «جلاعي نأ نكمملا نم ءاهلدبيو

 ."”.ةرطفلا نيد وه يذلا مالسإلا نيد عابتاب

 :يعيرشتلا نيدلاو يرطفلا نيدلا نيب قرفلا

 هانعم سيلف «ةرطفلا ىلع دلوي ناسنإلا نأو .يرطفلا نيدلا ليق اذإو

 حيحصلا مهفلا يفاني امم اذه نإفءةعيرشلاب ًاملاع دلوي ناسنإلا نأ

 )١( رانملا ريسفت )879/0(.
 )6( ةيآلا :فرخزلا ةروس )77(.

 )6( يدمحملا يحولا )ص:14١(.
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 ."”4ئي3 توُمكَم ال مكيِنهَمأ نوب ني مُكَحَرَْل تول :ىلاعت هلوقل
 هردصم يذلا يميلعتلا نيدلاو يرطفلا نيدلا نيب ديشر خيشلا قرفيف

 ,.  .يحولا

 ماكحألا عومجم وه سيلو «هتردق راثآو هللا قلخ وه يرطفلا نيدلاف»

 هاحوأ يذلا هللا مالك نم ماكحألا هذه نإف مالسلا مهيلع لسرلا اهب ءاج يتلا

 ."”(. .هيلع مهرطفو سانلا سفنأ يف هقلخ امم ال «سانلل هونيبيلو هوغلبيل مهيلإ

 وه يذلا قلطملا نيدلاو» :اًلئاق هحرشيو قلطملا نيدلا ًاضيأ هيمسيو

 اهب ماق يتلا بابسألاو نئسلاو «نوكلا قوف يبيغ ناطلسب ينادجولا روعشلا

 ضرألاو تاومسلا رطاف وه ناطلسلا اذه ٌبرف «ملاعلا يف ءيش لك ماظن

 .يرطفلا دبعتلا روعشل نيكرحملا رضلاو عفنلل يتاذلا ردصملاو ءامهيف امو

 ."”«. .ةزيرغلا يف نيعدوملا يبيغلا نافرعلا بلطو

 نيكرحملا رضلاو عفنلل يتاذلا ردصملا» :خيشلا لوق دنع انه فقنو

 وه رضلاو عفنلا داقتعا نأ ىلإ ةماه ةراشإ هيفف «يرطفلا دبعتلا روعشل

 مالكلا دنع هيلإ عجرنس اننأل هنم ركذ ىلع نوكن نأ بجيو «ةدابعلل كرحملا

 ىلإ ليلق دعب ًاضيأ عجرنسو «ءاعدلا اميس ال ةدابعلا يف كرشلا لع

 كلذ لبقو ءاهل ديشر خيشلا حرش ىرنو «ةيرطفلا ةدابعلاو يرطفلا دبعتلا
 .(يعرشلا وأ) يميلعتلا نيدلاو يرطفلا نيدلا نيب ةقالعلا ىلع فقن

 :يعرشلا نيدلاو يرطفلا نيدلا نيب ةقالعلا

 خيشلا هفرعيو «يعيرشتلا وأ يميلعتلا نيدلا يرطفلا نيدلا اذه لباقيو

 فعضب هدابع لضي الثل هلسر ىلإ هللا هيحوي يهلإ عضو» هنأب ديشر
 .(40..نيدلا ةزيرغ ىضتقمب لمعلا يف مهفالتخاو مهداهتجا

 )١( ةيآلا :لحنلا ةروس )78(.

 .(579/0) رانملا ريسفت (0)

 .(77: ص) يدمحملا يحولا (6)

 55٠ 55١(. :ص) هسفن ردصملا (1)

 افذيا



 عرش: :يميلعتلا نيدلا نإ ديشر خيشلا لوقي امهنيب ةقالعلا نعو
 ةدعملا لجو زع هللا ةفرعمو ةمكحلاو ملعلا يف يقرلل رشبلا دادعتسا ليمكتل
 ةجاح يميلعتلا نيدلا اذهف ءاهمداصي ءيش هيف سيلف «ةرخآلا ةداعسل مهايإ
 لقعلاك ناسنإلا عونل وهف ءهنودب اهلامك متي ال ةيرشبلا ةرطفلا جاح نم

 :لوقيو 0 .هدارفأل

 ."”(يعيرشتلا نيدلا هيلع ينب يذلا لصألا وه يرطفلا نيدلا نإ»
 ةدعاسمل عرش» دق ىلاعت هللا هلسرأ لوسرو نيد لك هلثمو - الثم - مالسإلاف

 اهداسفإ نم ىوهلا عنمو ةرطفلا يف ىلاعت هللا بهاوم ظفح ىلع لقعلا
 ."”(..ةرطفلا نيد يمس كلذلو ءاهلامك ىلإ لوصولا نع اهدصو

 وه..» :اًلئاق  ةرطفلا نيد مالسإلا نوك  ىنعملا اذه انل حرشي مث
 ةيدسجلا ىوقلا يطعي هنأل ةيناسنإلا ةقلخلا يف ىلاعت هللا نئسل قفاوم هنأ

 لادتعالا قيرط ىلع ىوقلا هذه عم ريسيو اهقوقح ةيناحورلا ىوقلاو اهقوقح
 .(”. .اهلامك غلبت ىتح

 نإف ءهللا هلزنأ حيحص نيد لك هلثمو .مالسإلا نأش وه اذه ناك نإو

 تعرش اهنأكو  فيرحتلا دعب  ودبت «ةددجملا» ةروطملا ةفرحملا نايدألا

 كلذل «ىلاعت هللا ةقلخل سكاعم هاجتا يف ريستو «ةيناسنإلا ةرطفلا مواقتل

 اهنع اهباحصأ فارصنا وهو ءهاجتالا اذه بساني لعف ّدر تدجو دق اهنإف

 مهنم ةيرصعلا لوقعلا يوذ اميس ال

 ىضتقم ةمواقمل» تعرش نايدألا نأب دئاسلا داقتعالا مالسإلا لدب دقل

 نأو .ماهفألا ىدم ءارو هماكحأو لوقعلا اياضق قوف هلوصأ نأو ةقلخلا

 نيدلا بحاصل قح ال هنأو ءايندلا ميعن اهنامرحو سفنلا بيذعت هنم ضرغلا

 اهفسنف ةيديلقتلا دعاوقلا هذه لثم ىلع ىتأ دقف نآرقلا امأ . .ليلدلا بلط يف

 «ةرطفلا ءاقترا وه هؤاقترا «نرق يف ةرطفلا عم نيدلا نأ سانلل نيبو ًافسن

 .(؟5867/8) رانملا ريسفت (6)

 )//١4- 5١(. رانملا ةلجم (5)
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 .©0(. .ةرطفلا داسف وه هداسفو .ةرطفلا فعض وه هفعضو

 ًادعتسم دلوي هنأ» ةرطفلا ىلع دولوم لك ةدالو ىنعم نإف كلذكو

 نإو ..اهيلع هللا هقلخ يتلا هترطف ننس ىلع هب ريسي يذلا مالسإلاب ءاقترالل
 ديحت يتلا ديلاقتلا هسفن يف ناعبطي مالسإلا ةلم ريغ ىلع ...ناوبأ هل ناك
 هنيقلتب ةيدادعتسالا هترطف نادسفي امهنأ ىنعيو «2”"©2. .ةرطفلا طارص نع هب
 ."””«اهلامكإ نم الدب ًاخوسنم ًافرحم ًانيد

 :ةيرطفلا ةدابعلا

 ةيعيرشت تادابع ىلع لمتشي ىعيرشتلا ىميلعتلا نيدلا ناك اذإو
 ةدابعلا يه امو ؟كلذك ةيرطف ةدابع ىلع يرطفلا نيدلا لمشي لهف ءعضولا
 ؟ةيرطفلا

 نيدلا نأ ىريف .«تابثإلاب نيلاؤسلا نيذه نع ديشر خيشلا بيجيو

 ىلع لمتشي ..نوكلا قوف يبيغ ناطلسب ينادجولا روعشلا وه يذلا يرطفلا
 زجعي ام لك يف يبيغلا برلا اذه ىلإ ينادجولا هجوتلا» :يه ةيرطف ةدابع
 وأ ءهسمي رض عفدو هبسكب هنع زجعيو ؛هيلإ جاتحي عفن نم هنع ناسنإلا
 هترطف رعشت ام لك يفو ءهتوقو هلوحب هعفد نع زجعي هنأ ىريو .هفاخي

 ةدابعلا حور امنإو ..هل ةياهن ال امم هيلإ لوصولاو ء«هتفرعمل هدادعتساب

 قوف ىه ىتلا ةيبيغلا ةردقلاو .ءيولعلا ناطلسلا يذ ءاعد وه اهخمو ةيرطفلا

 زجعلا دنع ءاعدلا اميس الو «بابسألا ملاع يف هلقعيو ناسنإلا هفرعي ام

 وه يأ ءرصحلا ةغيصب اذكه '؟”«ةدابعلا وه ءاعدلا» :ِةِلَي لاق ءدئادشلا يفو
 .2”(. .اهنم مظعألا يونعملا نكرلا

 .عضوملا سفن «هسفن ردصملا )١(
 )551١/8(. ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :عم نراقو .هسفن :قباسلا ردصملا (0)

 .(١55:ص) يدمحملا يحولا ()
 )5١١/5( حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو 1939 :ح «ريسفتلا :ك :ننسلا :يذمرتلا (5)

 .حيحص :ينابلألا لاقو )١108/5( ,7818 :مقر :ح .١باب «ءءاعدلا :كءهجام نباو

 .(510 579:ص) يدمحملا يحولا (5)

 <ظٍ/2قو



 رثكأ نآرقلا يف ءاعدلا ركذ دقف» :  ديشر خيشلا لوقي امكو  كلذلو

 ءاهخمو ةدابعلا حور هنأل «ةرم نيعبس دعب نيعبس ءاهز لب «ةرم نيعبس نم

 يعضوف تادابعلا نم هادع امو ؛هلك ةرطفلا نيد يه يتلا ةدابعلا وه لب

 اهنع يفنيو ءارآلا بئاوش نم اهيقنيو اهيذغي وهف «يحولا ميلعت نم يعيرشت
 .2300. .ءاوهألا ديلاقت

 روعشلا ةيوقت نم.«ديشر خيشلا ركذ ام يه ةيعيرشتلا ةدابعلا ةفيظوف
 ةدسافلا تاهجوتلاو ءارآلا نم اهبوشي دق امم ةيرطفلا ةدابعلا ةيقنتو «يرطفلا

 .ىمعألا ديلقتلا وأ لهجلا ببسب ءاهل ةدسفملا

 رسفي هنأ «يرطفلا وأ قلطملا نيدلل ديشر خيشلا فيرعت يف ظحالنو
 هنأب «ضرألاو تاوامسلا رطاف ىلإ ءاعدلاب يرطفلا هجوتلا اذه ببس انل

 «يرطفلا دبعتلا روعشل نيكرحملا رضلاو عفنلل يتاذلا ردصملا هنأب داقتعالا

 . ””ءاعدلا وهو

 ىلع مالكلا دنع ىلاعت هللا ءاش نإ اهيلإ عجرنس «ةماه ةظحالم يهو
 .ةيهولألا ثحابم

 ام «ةيرطفلا ةدابعلا هذه ريرقت نم ديشر خيشلا هيلإ بهذ ام ديؤيو
 مهنأ نم ءًاضيأ نيكرشملا نعو ةماع سانلا نع هباتك يف ىلاعت هللا هركذ

 ."”كالهلا نم مهبرقو «بابسألا نم مهسأي دنع هيلإ نوأجلي

 :قاثيملاو ةرطفلا

 «لوألا قاثيملا وأ .ءيهلإلا دهعلاو ةرطفلا نيب ديشر خيشلا طبريو
 .كلذب مهرارقإو مهل ىلاعت هتيبوبرب ءمدآ ينب ىلع ىلاعت هللا هذخأ يذلا

 :لاق 244 . . ِفَكِِم ِدَْب ْنِم هلا َدْهَع َنوُصُقَتي َنِدَلا# :ىلاعت هلوق دنعف

 .(١؟١7 :ص) يدمحملا يحولا )غ١(

 .ثحبلا اذه نم (4979:ص) عجار (9)

 .(39/) ةيآلا ءءارسإلا ةروس :الثم رظنا (9)

 .(707) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)

 اكمل



 ساسألاو «لماشلا ماعلا وهو .يهلإلا دهعلا نم لوألا مسقلا وه اذه. .»

 ءيعرش ينيدو «يقلَح يرطف دهعلاف «نيدلا وه يذلا لمكملا يناثلا مسقلل

 لوألا اوضقن هقحب اوموقي مل نيذلا باتكلا لهأو ؛لوألا اوضقن نوكرشملاف

 ةلباق دشرلا دعب لوقعلا لعجب يرطفلا دهعلا قثو ىلاعت هللاو . .اعيمج يناثلاو

 نم ءايبنألا هب ديأ امب ينيدلا دهعلا قثوو «قلخلا يف ةيهلإلا نئسلا كاردإل

 0(. . ًاضيأ يناثلا دهعلاب لوألا دهعلا قثو دقو . .تانيبلا تايآلا

 هللا دهعف» :هلوقب رشبلا ىلع يرطفلا دهعلا اذه ديشر خيشلا رسف دقو

 رظنلاب سانلل ةدوهعملا نئسلا هذه هب نومهفي ام مهحنمب هب مهذخأ ام وه
 مدع نع ةرابع هضقنو ...ساوحلاو لقعلا وأ رابتخالاو ةبرجتلاو رابتعالاو

 ."0(. .ًاحيحص اًلامعتسا بهاوملا كلت لامعتسا

 سانلل ىلاعت هللا اهبهو يتلا ةميلسلا ساوحلاو لقعلا وه هللا دهعف

 الوق سيلو «ناميإلا ىلإ ءاهببسب اودتهيف نوكلاو قلخلا يف هننس اهب اومهفيل
 .الوبقو ًادرو

 لاق «ةيتآلا فارعألا ةروس ةيآ ريسفت دنع «رثكأ يأرلا كلذ انل حضتيو
 ميش 1ع هبت أَو عُمَرُ رهروُمْظ ني مدا يب نم َكّْيَ َدَمَأ دوم رىلاعت

 َنِفَع اَدَه نع انك اَنِإ َهَمِيِتْلا مب او نأ ةدهم قب الك خيب ثنت تسل
- 

 ردع

 َلَعَم اي اَكلهفأ مهدت ْنَم ٌةَيَرُد اًنكحَو ُلَبَك نم اَنْوَباَ درت آَنِإ الون زأ 9
 . 7740 َنوُلِطْبَمْل

 ةماعلا رشبلا نوؤش يف ديدج قايس تايآلا هذه» :ديشر خيشلا لاق

 نم مهلوقع يف بكرو مهرطف يف عدوأ امب مهل هن ةيادهب ةقلعتملا

 0 .هركشو هديحوتو هب ناميإلل دادعتسالا

 اهيأ ركذاو :ىنعملاو» :لوقيف يرطفلا قاثيملا اذه ديشر خيشلا حرشيو

 )١( رانملا ريسفت )5147/1(.
 9( هسفن ردصملا )١/517(.

 )9( لالا؟) تايآلا «فارعألا ةروس ١0/7#(.
 )5:( رانملا ريسفت )585/9(.

 انيذي



 جرختسا ذإ «ةماع رشبلا ىلع لقعلاو ةرطفلا قاثيم نم هللا هذخأ ام . .لوسرلا

 يف عدوأو «مالسإلا ةرطف ىلع مهقلخف «نطب دعب ًانطب مهتيرذ مدآ ينب نم

 دب ال لعف لك نأ ةيرورضلا مهلوقع كرادم نم لعجو «ناميإلا ةزيرغ مهسفنأ
 ةنكمملا ملاوعلا قوف نأو .ءثدحم نم هل دب ال ثداح لكو «لعاف نم هل

 ىلع ىلعأ ًاناطلس تالولعملاو للعلاو «تاببسملاو بابسألا ةنس ىلع ةمئاقلا
 .“"0(. .هدحو ةدابعلل قحتسملا وهو ءرخآلاو لوألا وه «تانئاكلا عيمج

 ةقلخو ةينوك ةدارإ ناك قاثيملا اذه نأ ىري خيشلا نأ ًاحضاو ودبيو

 وه يذلا «ةيببسلا نوناقك ءاهرارقإ ىلع اورطفو .سانلا اهيلع قلخ «ةيعيبط

 .قلاخلا دوجوب يرطفلا يرشبلا داقتعالا ساسأ

 ناك الو ءًايلوق ًايحو باوجلاو لاؤسلاو راوحلاو قاثيملا اذه سيلو

 :يأ» :اًلئاق كلذب خيشلا حرصيو «لاحلا ناسلب لب «لاقملا ناسلب باوجلا

 هتزيرغ يف هعدوأ امب هسفن ىلع ةلسلستملا ةيرذلا هذه نم دحاو لك دهشأ

 تسلأ :نيقلتو يحو لوق ال «نيوكتو ةدارإ لوق الئاق هلقع دادعتساو
 ىلب :لاقملا ناسلب ال «لاحلا ناسلو دادعتسالا ةغلب كلذك اولاقف ؟مكبرب
 .'"”«انتدابعل هدحو قحتسملاو انبر تنأ

 وهو «.قاثيملا اذه ريسفت يف نيلوقلا دحأ ىلإ ديشر خيشلا ليمي اذهبو

 «ليج دعب اليج اهل ىلاعت هقلخ وه «ةيرذلا جارختسا نأب «لئاقلا يأرلا
 هقلخب مهلدو ء.ءابألا نم ءانبألا دلاوتي ام وحن ىلع ءدوجولا يف مهبيترت ىلع
 باب نم ةيآلا هذه نوكتف ءداهشإلا ماقم ةلالدلا هذه تماقف مهقلاخ هنأ ىلع
 ."”ليثمتلا

 )1١( هسفن ردصملا )84//81"7(.

 .(84//581) هسفن ردصملا ('9)

 نايبلا حتف :ناخ نسح قيدصو ؛«(710/) ميلسلا لقعلا داشرإ :دوعسلا وبأ :رظنا 6

 دمحمو «(577/*) نمحرلا ميركلا ريسيت :يدعسلا رصان نب نمحرلا دبعو 6

 ءايحإ راد. ط (85/7) ليوأتلا كرادم :ىفسنلا 2276١ /9) نايبلا ءاوضأ :ىطيقنشلا نيمألا

 ْ .رصم «ةيبرعلا بتكلا
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 :وهف ةفوقوملاو ةعوفرملا ثيداحألاب ديؤملا وهو «يناثلا يأرلا امأو

 مهدهشأو ءرذلا ةروص يف ءابآلا روهظ نم مدآ ةيرذ عيمج جرخأ هّللا نأ»

 كلذ دعب لسرأ مث «لب اولاَك ْكَيَر درب تَسلَأ# :لاقملا ناسلب مهسفنأ ىلع

 ."6. .قاثيملا كلذب ةركذم لسرلا

 نم همهف ردابتي ام اذه» :اًلئاق ديشر خيشلا هيلإ لام يذلا يأرلا اذهو

 :هب نيلئاقلا نمو ءفلسلا ضعب هلبق نم هب لاق دق 2”. .اهتاذل تايآلا
 .*”ميقلا نباو "”ةيميت نبا مالسإلا خيش

 - يأرلا اذه باحصأ هعمو  ديشر خيشلا دنع داهشإلا اذه نم ةلعلاو

 اذإ اولوقت نأب ةمايقلا موي مكجاجتحا وأ مكراذتعال ًاعنم اذه انلعف :يأ..

 ديحوت نم همزلتسي امو ةيبوبرلل ديحوتلا اذه نع نيلفاغ انك انإ :متكرشأ 8
 راذتعالا مهنم لبقي ال ىلاعت هللا نأ دارملاو ...هدحو برلا ةدابعب ةيهلإلا

 ماقأ امدعب «لهجلاب راذتعالا مهنم لبقي مل هنأ امك مهدادجأو مهئابآ ديلقتب

 .0«لقعلاو ةرطفلا ججح نم مهيلع

 يتلا ثيداحألا نأ ىلإ راشأو «يناثلا يأرلا ديشر خيشلا ركذ دقلو

 لوقعملا ءاملع نيب ةشقانمو ثحب عوضوم تناك» اهنأو «ةفوقوم هديؤت

 296. .لوقنملاو

 وهو .باوصلا وه يناثلا يأرلا نأ «ءارقلل نيبأ نأ نآلا يبجاو نمو

 )١( ملاس داشر دمحم ةيشاحو :((5487/8) ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا )445/8(

 دنسملا :ركاش دمحأ :رظناو 547(0و )١01/5( عماج :يربطلا :رظناو .ةيشاحلاب

 نايبلا ) )777/1١7«قباسلا ردصملا :ناخ نسح قيدصو ءهركاش دمحأو دومحم :ت ا

 ردصملا :يفسنلاو «(23017/1) ةيهلإلا تاحوتفلا :لمجلاو «قباسلا ردصملا :دوعسلا وبأو

 .قباسلا ردصملا :يطيقنشلا نيمألا دمحمو «قباسلا 1
 .(28/4/9) رانملا ريسفت (9)

 .(546 )5485/8  ضراعتلا ءرد (*)

 .(5560 56١ :ص) حورلا يق

 .(38/ - 4//81”7) رانملا ريسفت (©)

 )١(. مقر ةيشاح رداصم :رظناو «قباسلا ردصملا (5)
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 ةعوفرملا ء.ةحيحصلا ثيداحألا هديؤتو .نآرقلا رهاظ هيلع لدي يذلا

 بجوف ءًاعوفرم حص دقو (”سابع نبا ثيدح اهحرصأو اهنمو «ةفوقوملاو

 .هاوس ام حرطو هيلإ ريصملا

 ضعب يف قاثيملا نايب مدعو '”ةفوقوملا راثآلا عوفرملا ديؤي اممو
 طقسم 4ُوُتَت نأ# ىلاعت هلوق نإف هيلعو ءهمدعل ًامزلتسم سيل ثيداحألا
 :ىنعملاو «مالكلا هيضتقي رمضم لعفب قلعتم هنأل «نايسنلاو ةلفغلا رذعل

 اولوقت الئل وأ اولوقت نأ ةهارك نايبو قاثيملا ركذب رمألا نم انلعف ام انلعف
 راد يف هيلع هبنن مل نيلفاغ قاثيملا كلذ نع انك انإ ةمايقلا موي ةرفكلا اهيأ

 دق ةينبلا كلت» نألف ءهنايسن ببس امأو .«"”هبجومب انلمعل الإو فيلكتلا

 ماحرأو ءابآلا بالصأ يف اهيلع نامزلا رورمب اهلاوحأ تريغتو تضقنا

 60(. .تاهمألا

 ."قاثيملاو دهعلا كلذ ركذي ناك هنأ ءفلسلا ضعب نع يور دقو

 :ةرطفلاب ديشر خيشلا لالدتسا

 «ةرطفلاب ءاهل هريسفتو «ةرطفلل هفيرعت دعب  ديشر خيشلا لدتساو

 هذه يف اهيلع لاحي اًليصأ اليلد اهربتعاو ءهتفرعمو ىلاعت هللا دوجو ىلع

 .ليلدلا اذه ىلع ةدراولا تاضارتعالا نع باجأو «ةلأسملا

 يف ءاج ام هيلع لديو..» :لاقف ؛زيزعلا باتكلا نم اهل الوأ لدتساف
 ترد أوَبَ مكي #2 :ىلاعت لاق اق «مهمارقأل ءايبنألا ةجاحم ٍْس نآرقلا

 ترذل
 - هد
 25 هللأ ا اَلِإ مُهُمَلعي ال انه ترب ترو ٌدومَتَو ٍداَسَعَو جوش و مكي و

 دنسملا ىلع هقيلعتو «ةيشاح )7١17/1( يربطلا ىلع ركاش دمحأ قيلعت :رظنا )١(
 .ةيشاح )١161/1(

 ركاش دمحأ خيشلا قيلعتو )7١7/1 - ١0١( نايبلا عماج :يربطلا دنع راثآلا هذه رظنا (؟)

 .اهيلع هللا همحر

 .(791/9) قباسلا ردصملا :دوعسلا وبأ (*)

 .(9١5/؟) ةيهلإلا تاحوتفلا : لمجلا :رظنا ()

 .(6//501) نايبلا حتف :ناخ نسح قيدصو ؛هسفن ردصملا :لمجلا (©)
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 مهلسر لاف 09 برم هّيلِإ ًآَنوُعَد نم كس ىبل
 57 دع

 ممألا ٍباوجف 2004 . مكِيوذ ذ نم محل َرِفْعسل وعد ضر 5 تاكل

 لدي «انلْعَو سب 7 ١ الإ رس ْنِإ© مهلوقب كَم هلل ىنأ» مهلوق نع مهئايبنأل

 يف مهكش امنإو ىلاعت هللا دوجو يف نيكاش اونوكي مل مهنأ ىلع

 اَنِإَو ب دس اني انك 0 ال6 زها و زهير اري تدي مقلشن
 ( يف

 ممألا نم ةمأ دجوت مل هنإف) «يخيراتلا ءارقتسالاب ًاضيأ خيشلا لدتسيو

 ."”«ملاعلل دجومو نوكلل هلإب دقتعي وهو الإ بوعشلا نم بعش الو

 هللا ةفرعم نأ ىلإ ءامكحلاو ءاملعلا ضعب بهذ دقف» كلذ ىلع ًءانبو

 هتثدحأ ام الول ءاهيلع لالدتسالا ىلإ مهب ةجاح ال رشبلا يف ةيرطف ىلاعت

 (*”«تايهدبلاو تايرورضلا يف ثحبلا نم نونفلاو مولعلا تاحالطصا

 فيكف «ةيرطف ةيرورض ىلاعت هللا ةفرعمو نيدلا ناك اذإ :ليق اذإف

 ًايرورض ًايرطف داقتعالا اذه ناك ولف «قلاخلا دوجو ركنأ نم سانلا نم دجو

 :الئاق خيشلا بيجيو ءهركني نم دجو امل رشبلا يف

 مهلوقع يف ضرم مهباصأ دق ذاذّشلا ءالؤه نأ :حيحصلا باوجلاو»

 ضرمت لوقعلاو «ةديقعلا هذهل ةبسنلاب لدتعملا ةرطفلا جازم نع مهب جرخ
 اذهل ضرع ضرم ىلع مهذوذش لاحيو ..» .""”«ماسجألا ضرمت امك

 .''"«اهكاردإ نم عنمي ضرم ةوالحلاب ساسحإلل ضرعي امك يرطفلا روعشلا
 رشبلا تاجاح نم ةجاح نيدلاف ءًايرطف ىلاعت هللاب ناميإلا ناك اذإو

 دلوي سيلأ «ةقلخلاو ةرطفلا يف صقن» وهف ليطعتلاو داحلإلا امأو «ةيرورضلا

 )١( تايآلا «ميهاربإ ةروس )4 ٠١(.
 .(677/؟ ) رانملا ةلجم (؟)
 هسفن ردصملا (6)
 .(178//) رانملا ةلجم (:4)

 .(077/9) هسفن ردصملا (5)
 )١188/87(. هسفن ردصملا (5)



 ؟هئاضعأ نم وضع هوشت وأ «هساوح نم ةساح ًاصقان ًاجودخم سانلا ضعب
 نيذلا مصلاو انئيب يمعلاك سانلا نيب ىلاعت هللا ةيبوبرل نوركنملا نولطعملاو
 .""نولقعي ال مهو ءمهعمسن نأ ًاثبع لواحن

 اهل لدتساو اهرسفو ةيرطفلا ةفرعملا هذه ديشر خيشلا ررق امدعبو

 ررقف ءداحلإلاو رفكلا قيرط مهيلع عطقو ءاهيركنم عم لزنت هنإف ءاهررقو
 « ىلاعت قلاخلا دوجو ىلع ةيعطق ةيناهرب ةيرظن ةلدأ تماق ةرطفلا هذه عم نأ

 يف عدوم نوكلل عناص دوجوب داقتعالا تبثي تبثي مل اذإ :لوقلا لصاحو» :لاقف

 ىف إل .. .ةريثك كلذ ىلع ةيرظنلا نيمهاربلا نإف «ءمهرطفو رشبلا زئارغ
 ."”9©4 ببلألا لأي سيل ٍراَبلاَو ليلا ٍفكيْخاَو ِضْرألاَو ٍتوَمَلأ ِقَلَخ
 0006 ريب نأ كيث نر © نيقيث] تن للا نر»

 وهو ء«نآرقلا هب رمأ يذلا حيحصلا رظنلا ىلإ خيشلا نم ةراشإ هذهو

 ىلإ يدؤملا رظنلا وهو ءةيسفنلاو ةينوكلا تايآلا هلحم يذلا يعرشلا رظنلا
 .حيحصلا ناميإلا

 اميس الو ؛«نيملكتملا ةلدأ يف هيأر ىلع فوقولا ىلإ اذهب انل دهميو
 دنع ةفرعملا ةلدأ ةيقب نم الوأ يهتنن نأ دعب نكلو «ملاعلا ثودح ةلأسم يف
 .اضر ديشر خيشلا

 «لقعلاو ركفلا لامعإو رظنلا ىلإ هدابع ىلاعتو كرابت هللا اعد دقل

 .ةايحلا هذه ىف ايلعلا قئاقحلا ىلإ اولصوتي

 )١( رانملا ةلجم )١19/608(.

 .(190) ةيآلا :نارمع لآ ةروس (؟)

 )5١- 5١(. ناتيآلا :تايراذلا ةروس (9)

 .(076/؟) رانملا ةلجم (5)

 ضب



 ىلعأ نإو الأ» ءاهقئارطو ةفرعملا لئاسو نم ركفلاو لمأتلاو رظنلاف

 ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعم وه ايندلا هذه يف ةيحورلا فراعملاو ةيلقعلا مولعلا

 ءاهيف هرارسأو هننس ىلع فوقولاو هقلخ يف هتافصو هئامسأ رهاظمب ملعلاو

 .0"2(.. .لالجلاو لامجلا نم اهيف هللا عدوأ امع بجحلا فشكو

 ائيش «ةلزنملا هتايآ وهو ءزيزعلا هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا ركذ دقلو

 تابآو نئس نم اهيف ام نيبو «ناسنإلاو نوكلا ىف ةقولخملا هتايآ نم ًاريثك

 ..ةدارإو ملعو ةمكحو ةردق نم ءايلعلا هتافصب ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ دشرت

 امب نولدتسي ءامكحلاو ءاملعلا نم ةيلاعلا ممهلا باحصأ لاز امو»

 ءاهفرصمو اهئدبمو اهعدبم لامك ىلع تايآلاو نئسلا كلت نم مهل رهظ
 وهو) ثداحلا نكمملا دوجولا رودص ةيفيك ىلإ مهلوقع نويع علطتتو

 ."”(..بجاولا يلزألا دوجولا نع (ةيلفسلاو ةيولعلا مولعلا هذه عومجم

 .ةيعرشلاو ةينوكلا هللا تايآ مهفو ءربدتلاو لمأتلا يف ءرصبو

 نبأ َّمَلَو ابي َنوُهَفْنِي ال بول 09 ١ :نيلفاغلا ءالؤه نع ىلاعت لاق

 لب ومَنْ كيلو ا َنوُعَمص اَل ادا م
 / 1 ."9©74 تولع تولع

 نم نوري اميف ركفتلاو لمأتلا ىلإ اهنوهجوي ال عامسأو راصبأ مهل يأ»
 . .هلسر ىلع ةلزنملا هللا تايآ نم نوعمسي اميفو ءهقلخ يف هللا تايآ

 مه َكيَلْزأأ# .مهارخأو مهايند يف مهتداعس هيف ام ىلإ اهنم لكب اودتهيف
 ةفرعم ىلإ يدهت ىتلا قافآلاو سفنألا ىف هللا تايآ نع :يأ 4َتوُلِفَفْل

 .((هيرو هسفن دبعلا

 )١( رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم )١8650/9(.

 ) )9هسفن ردصملا

 .(11/8) ةيآلا :فارعألا ةروس (0)

 .(575/9) رانملا ريسفت (14)

0 



 قرفلا مو ؛ ىلاعتو كرابت انبر ه هيلإ وعدي اي يذلا رظنلا ةقيقح ةقق ام * نكلو

 ؟ىلاعت هللا ةفرعمل

 :ركفلاو رظنلل ديشر خيشلا فيرعت

 لئالدو هللا تايآ ىف ليزنتلا هلمعتسا ام رثكأو» :هنع لوقيف ركفلا امأ

 َقَخ 3 رركَئسَر» :ىلاعت لاق 2 0هتمحرو هتمكحو «هتينادحوو هدوجو

 ."”4كتنحبس الطب اذه َتَقَلَح اَم اَنَبَر ٍضَرَدْلاَو ِتومَتلَ

 يف امهنأ ىلع» لدي ريكفتلاو ركفلا ىتملكل نآرقلا لامعتسا نإف ًاضيأو
 ."”(«تايسح اهئدابم ىتلا تايلقعلا ىف وأ ةضحملا تايلقعلا

 يلقعلا رظنلا نأ ىلع لدي نآرقلا لامعتساو ..» :لوقيف رظنلا نع امأ

 بلاغلا يف يسحلا رظنلا وه هأدبم نأ امك ءريكفتلاو ركفلا ئدابم نم أدبم

 :هلوقو .خلإ .؟*409 ْثَنِْخ َتْيَح لبا َلِإ َنوُرظَي اَلَنأط :ىلاعت هلوقك
 ممألا ةبقاع يف رظنلا هنمو .خلإ *”4اهكيتب تك َرَُهَفَو ة6 ءاَمَّسلَ لِ أك أورظني - رافأ#

 2 0 ةدع ىف اهراثآ ةيؤرب

 رظنلا امأ ءسحلا اهأدبم ىتلا وأ ةضحملا تايلقعلا ىف نوكي ركفلاف

 وه اذهو رظنلا وه اذهف تايآلاو توكلملا ىف ىسحلا رظنلا وه هأدبمف

 ةينهذلا ضورفلاو «ةفاجلا ةيقطنملا ةسيقألاو «ةيلدجلا اياضقلا سيلو ءهلحم

 هللا ةفرعم ىلإ يدؤي هنأ نيدقتعم رظنلا اذه ىلإ نوبهذي نيذلاو «ةدرجملا

 هللا ةفرعم نأ نومهاولا» مهنأب ءالؤه ًافصاو ديشر خيشلا لوقي «نومهاو

 )١( هسفن ردصملا )550/9(.
 )١191(. ةيآلا «نارمع لآ (90)

 .هسفن ردصملا (9)
 )/١9- 5١(. تايآلا :ةيشاغلا ةروس (:؟)
 .(5) ةيآلا :ق ةروس (4)

 551١(. 55 /9) رانملا ريسفت (0)



 ةيدوجولا لئالدلا نود ةيقطنملا ةسيقألاو «ةيرظنلا تايلدجلا نم سبتقت

 يف لدتسا دق هناحبس هللا ناكل ًامهو ال ةقيقح مهمعز ناك ولو «ةيقيقحلا

 نم كلذ ريغو لسلستلاو رودلا ركذو ء«ةيركفلا ةيرظنلا ةلدألاب هباتك

 كلفلاو راهنلاو ليللاو ضرألاو ءامسلاب لدتسي ملو «ةيمالكلا تاحالطصالا

 ىلإ نآرقلا دشرأ يتلا تاقولخملا نم كلذ ريغو «ةايحلا يف هريثأتو رطملاو

 .0"2(. .اهيف رظنلا

 رظنلا انلق «ءبجاو رظنلا له :ليق اذإ هنإف ءىعرشلا رظنلا وه اذهو
 يحالطصالا رظنلا سيلو عرشلا هب رمأ يذلا يأ .يعرشلا رظنلا وه بجاولا

 ."”نوملكتملا هيلع حلطصا يذلا

 رظن وهو «ةجتنملا ةميلسلا لوقعلا بطاخي يلقع رظن ينآرقلا رظنلاف

 "هب رمأو هيلإ دشرأ عرشلا نأل يعرش

 ةيرب ةعونتم تاقولخم نم هيف امو نوكلا وه يعرشلا رظنلا اذه لحمو

 اهعونت. نم بجعلا يضقني ال امم «ةيراهنو ةيليل «ةيضرأو ةيوامسو ةيئامو

 و ٍضردْلا يف َوَّبأَد نم اًمو# : فارعأو نيناوقو م اظن اهنم قلخ لكلو ءاهددعتو

 مق مم لإ يحن ٌريِطَي ري

 نإ معن» .ةفاجلا ةيقطنملا اياضقلا سيلو رابتعالاو رظنلا لحم وه اذهف
 هلالجو هلامكو هللا دوجو نع حصفملا يهلإلا عادبإلا باتك وه نوكلا اذه

 اًماَدِه ُْرَحلا نك ول لق :ىلاعت هلوقب ةراشإلا باتكلا اذه ىلإو ء«هلامجو
 خب , 208 دم هولي انج ذل قَد ْثْمك َدَعَت د َلَج را َدْقَل قو ِتْمكَل

 عه رعقور

 ُةَعَبَس ءودْحِب ْنِم هَذَمِي رَحْبلاَو ملقا َةَرَجَس نم ضر 3 اَمَنَأ ولو# :هلوقبو

 .(51/5) هسفن ردصملا )١(

 .(١7:ص) تاوبنلا :ةيميت نبا :رظنا (9)

 .(7/7# ل٠ :صضص نم) هسفن ردصملا (9)

 .() ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)

 )1١9(. ةيآلا:فهكلا ةروس (6)

 <”ظ5ّ3



 اهراثآ رابتعاب نيوكتلا يف هللا تاملكف.'”4زآ تملك ْتَدِقَي ام رحم 25د.
 حصفأ ناسلب قطنت اهنإف «ةيهلإلا تاعدبملاو تاقولخملا داحآ يه اهقادصمو

 الزنم ًاباتكو .نوكلا وهو ًاقولخم ًاباتك :نيباتك هلل نإ الأ . .لاقملا ناسل نم

 امكو  كلذل ."”2..كاذب ملعلا قيرط ىلإ اذه اندشري امنإو .نآرقلا وهو

 ةعيبطلا ءاملع ىلاعت هللاب ناميإلا ةوقب سانلا ردجأ نإ)  اضر ديشر لوقي

 هللا تايآو نوكلا ماظنب نيدلا ءاملع نم مهريغ هفرعي ال ام ىلع نوفقاولا

 نم لنا هَل َّنَأ رت رلأ# : ىلاعت هلوق يف مهيلإ ريشملا ءاملعلا ريدا ىلعت

 ُفِلَصْ ٌرمْحَو 2 دج ٍلاَبحْلا نمو ايمو ان نيم برست هوب انحف هم ِكَمَتل

 َككلَدَك مثول ُبِلَتَك ألا ودا سين ىبرمو 0 دوس ُبيِيلْعَو 2
 نأ بير الن © ٌروُفَع ريِزَع َهَّلَأ كا اكلثلا ورابع نم َهَمَأ ىَنْحي اَمَنِ
 يف ةروكذملا تانئاكلا هذه ماظن يف همكحو ىلاعت هتايآب ءاملعلا انه دارملا
 امهدحأ نيباتك هلل نأ نم اضر ديشر اهركذ ىتلا ةمسقلا تناكو .©؟”«تايآلا
 لخدي نأ يضتقت «قولخملا ريغ لزنملا باتكلا رخآلاو قولخملا نوكلا باتك
 هللا تايآ ىلإ نوكلا ءاملع نودشري نيذلا نيدلا ءاملع ًاضيأ ةيآلا هذه ىف

 .”(كاذب ملعلا قيرط ىلإ اذه اندشري امنإ) :اضر ديشر لاق امك ىلاعت

 ءركفلاو رظنلاب ماعلا رمألاو لامجإلا اذه نم ميركلا نآرقلا انب لقتنيو

 «ةيمويلا انتايح يف هدهاشنو هسملن امم «قلخلا يف تايئزجو تاليصفت ىلإ
 مامأ هراركتل هنع لفغن دق امم ءانسفنأ يفو قافآلا يف ىلاعت هتايآ نم
 يتلا تايآلا نم هيف عدوأ ام ىلإ انهابتنا تفليو هيف رظنلا ىلإ انعفديف ءاننويع

 هتيبوبرو هتينادحوو قلاخلاب قحلا ةفرعملاو ماتلا نيقيلا اهيف رظانلا ثروت

 )١( ةيآلا :نامقل ةروس )79(.

 .( اهدعب امو 7١ :ص) عطاسلا ناهربلا :ريزولا نبا عم نراقو (14/؟) رانملا ريسفت (؟)

 .(58و ؟9) ةيألا ءرطاف ةروس (6)

 ءملسم ريغ رصحلا اذهو (4٠5/؟) رانملا ةلجم :ًاضيأ رظناو 414/1١( ) رانملا ةلجم (:4)

 اونوكي ملو اناميإ سانلا لمكأ ةباحصلا ناك دقو «ةلزنملا هللا تايآب ءاملعلا مهعم لخدي

 .نوكلا ءاملع نم

 .(55/5) رانملا ريسفت (4)



 ٍضْرَأْلاَو تامل َقتْلَح ىف َّنإ# :ىلاعت لاق ءهتافص رئاسو هتمكحو هتمحرو
 هنأ َلَرَأ آمو سانا مهي امي رحبْلا ىف ىرج ىلأ ُِّملاَو ٍراَمّتلاَو ٍلتْيأ ِتَكيْعَ
 ٍنيِرْستَو ْوَمآَد ٍلُكح ني اف َّنَبَو ايْوَم َدَمَب ٌضْرَأْلا هب انك وأم ني ِكَستلا نم
 "7469 َنِقْمَي ِرْوَمَل تنيآل ٍضْرَألاَو كمكلأ نب ٍرَّخَسشْلا ِباَحَشاَو جزل
 تايآلا ضعب انل حرشت ةينآرق ةيآ هذه» :الئاق ةيآلا هذه اضر ديشر انل رسفيو
 ةيآلا يف درو امل ًاتابثإ ةعساولا هتمحرو ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلادلا ةينوكلا

 لئاسملا نرق يف نآرقلا ةقيرط ىلع '''ىلاعت هل نيفصولا نيذه نم اهلبق
 :سانجأ تايآلا هذهو . .اهنيهاربو اهلئالدب ةيداقتعالا

 تانيب تايآ هيفف «ضرألاو تاوامسلا قلخ :اهنم (يناثلاو لوألا)

 ام ىلع علطا نم لاح فيكف ءاهرهاوظ ضعب نيلمأتملا شهدي عاونألا ةريثك
 ."20(. .اهبئاجع نم ءاملعلا فشتكا

 مارجألا هذه فلأتت» :لوقيف اهدحو ءامسلا يف لوقلا لصفي مث

 فولأو نييالملاب ردقي امب ضعب نع اهضعب دعبي فئاوط نم ةيوامسلا

 الو ءمكحم لماك ماظن اهنم ةفئاط لكلو ءرونلا ةعرس ينس نم نييالملا

 هنأ ىلع لدي ًادحاو ًاماع ًاماظن عومجملل نأل ءرخآلا ماظن اهضعب ماظن لطبي

 2400(. .هريبدتو هتمكحو هريدقتو هقلخ ىف هل كيرش ال دحاو هلإ نع رداص

 ىلإ ريشن تاوامسلا يه هذه» :لوقيف اهتايآو ضرألا ىلإ لوحتي مث

 اهملاوعو اهلكشو اهتدامو 49 تنييقرثلإ ٌّتنإَ ٍضْرْأْلا يفو# دعب نع اهتايآ

 ."00. .اهنيوكت ىف ةدرطم

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١584(.

 «ةرقبلا ةروس « ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو» :ىلاعت هلوق ينعي (؟)
 .(157*) ةيألا

 .(68  ةال/؟) رانملا ريسفت (60)

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا (4)

 )7١(. ةيآلا «تايراذلا ةروس (6)

 .(ة84  ةال/؟) رانملا ريسفت (5)

 "ال



 سنجلاو)» :الئاق «ةيآلا يف ةروكذملا .تايآلا ةيقب ىلإ لقتني مث

 بهذيف امهدحأ ,ىجي نأ وهو 4ٍراَهَتلَأَو ٍلَتْلا ٍفَليْخأَو# هلوق (ثلاثلا

 ملعلا نم هلحم يف حورشم كلذ ليصفتو . .كاذ رصقيف اذه لوطيو ءرخآلا

 نم لوصفلاو راهنلاو ليللا فالتخا نم دهاشملا يفو .لئاسملا هذهب صاخلا
 ىلع لهسي هدابعب هتمحرو درفملا ماظنلا اذه عدبم ةدحو ىلع تانيب تايآ

 .""”هريدقتو فالتخالا كلذ بابسأ فرعي مل نإو اهمهفي نأ دحأ لك

 :ىلاعت هللا هركذ ام ةماعلا عفانملا نم راهنلاو ليللا فالتخا يفو
 الضف أوغَتبَتَل ةرصْبم ٍراَبَئلأ هياء انلَعَحو ليل َهَياَء ًاتوحمش نيكياء َرابَتلاَو ليلا انلعجو# 5 هوم امم ما هب سهم د 007 م م مساس سد طه م 2001 2 أ

 يفو "7407 البنت هَل مَع لو بَل هينا ددحع أمك دكت دي مصاص
 .ىرخأ تايآ اهانعم

 َراَهَتلاَو َلَيَأ َلَمَج ىلا ٌَرْهَو# :ىلاعت هلوق راشأ ةينيدلا عفانملا ىلإو

 نوك امأو ..« ملا ىف ىرحجي ىلا ِكلُمْلاَو» :هلوق (عبارلا سنجلا)

 مني اَمي# هلوق نم ةمحر اهنوك رهظي امك يأرلا يداب رهظي الف ةيآ كلفلا

 ةيهلإ ننس ىلع يرجي كلذ لكف ..مهتاراجتو مهرافسأ يف :يأ «َّساّنلَأ
 عادبإلا ردصم يه ةدحاو ةوق نع ةرداص اهنأ ىلع لدت ةمظتنم ةدرطم

 .ميحرلا نمحرلا .«ميكحلا دحاولا هلإلا ةوق يهو ماظنلاو

 رطملا لوزنو . .#ِءآَم نم ِءآَمستلا َنِم ُهَّنأ َلْرَأ آمَو## هلوق (سماخلا سنجلا)

 ةيفيك حرش دقو «لقع رظن الو «لقن ىلإ جاتحت ال يتلا ةسوسحملا رومألا نم
 تايآلا قيقدتلاب اوفصوو «تانئاكلا يف اوملكت نيذلا ءاملعلا هلوزنو هنيوكت

 تايآلا ضعب يف ةزيجولا ةملكلا نع ليوطلا مهحرش جرخي ملو «تادهاشملا

 مظسبِف اباَحَس ريدك ميلا ُلِسْري كِل ُهََّأ :ىلاعت هلوق يهو رطملا اهيف ركذ يتلا

 هللا فصو دقو . .«ءوِلَلِي نم ُحرْخَي َقَدوْلا ىَرف امس ٌملَعَجيَو ُهآَش َفْك ِهلمَسلا يف

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا )١(
 )١7(. ةيآلا ءءارسإلا ةروس (؟)

 .(5؟) ةيآلا «ناقرفلا ةروس (*)
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 ّتَبَو اهيوَم َدَعَب َصرَأْلا هب انك :لاقف هراثآ مظعأب هتايآ نم سنجلا اذه ىلاعت

 تثدح ءاملابف . .ةتيملا ضرألا يف ةايحلا هببسب دجوأ يأ # َرَبآَد كك نم اهف

 هيلإ راشملا لوألا ءايحإلا تاذلاب الوأ دارملاو رهاظلا . . تابنلاب ضرألا ةايح

 امير انناك َضردْلَاَو توسل ذل اًورمك نيل رب لول: ىرخ ةيآ يف ىلاعت هلوقب
 رس جرس رس رس ذر رع ل ص م

 أ ةي
 5 ٌَّص 22

 224 يح ٍءئش ءاملا نم انلعجو امهلنقئفف

 راشملا وهف ًامئاد ضرألا عاقب لك يف دهاشملا رمتسملا ءايحإلا امأو

 درعهأ هآملا اَهيلَع الرا اَدإَف هديا حصرألا ىريو## :ىلاعت هلوق لثمب هيل
 امنإ ضرألا يف ءايحألا ةايحف . . "7409 جيهَب جور لك ني َتَنَبْنَأَو ّ
 داجيإو ةيحلا ملاوعلا نيوكت دنع لوألا ءايحإلا كلذ يف ءاوس ءاملاب يه

 ءاملا وه اذه . . .عاونألا هذه صاخشأ يف ددجتملا ءايحإلاو «عاونألا لصأ

 هنإف «هنوكتو هدوجو ةيفيك يف ةيآ وهو ةايحلل ًاببس هنوك يفو ًارطم هنوك يف
 ةيآ هنإ مث .ةمحرلاو ةدحولا ىلع لدت ةميكح ةيهلإ ةنس ىلع كلذ يف يرجي

 وه دحاو ءامب ىقسي تابنلا اذه نإف ءًاضيأ ةيحلا ملاوعلا يف هريثأت يف
 ضرألا يف دجتف .هحئاورو هموعطو هناولأ يف فلتخم وه مث ؛هتايح ردصم

 يف نيتتوافتم ةروصلا يف نيتهباشتم .خيطبلا ةتبن عم لظنحلا ةتبن ةدحاولا

 ةرجش اهبناج يف دجتو «ةذلو ةوالح قوذت ام اهرمتو ةلخنلا دجتو ءمعطلا

 برقلاب دجتو «ةحولمو ةضومح فرعت ام اهرمثو جنرانلاو ضماحلا نوميللا
 نوكتي ىتلا نئسلا كلتف . .ةلخنلل سيل ام ةحئارلا نم اهل درولا ةرجش اهنم

 ءاملاب تابنلا يذغت قرط كلذكو «قيقد دحاو ماظنب ةيراج لزنيو رطملا اهب
 هردصم نأ ىلع لدت هيف للخلا مدعو ماظنلا ةدحوف ءدحاو ماظنب ةيراج يه

 قلخلل ام ةهج نمو «ةلماكلا ةينادحولا ىلع لدي ةهجلا هذه نم وهف ءدحاو

 اذه لثم لقو «ةلماشلا ةيهلإلا ةمحرلا ىلع لدي قفارملاو عفانملا نم هيف
 ؛ةدحولا ىلع تايآ اهنإف «ةباد لك نم ضرألا يف ىلاعت هللا ثب اميف
 تايآ# اهيف نإ اهلك سانجألا هذه . .ةمحرلا مومع ىلع ةيدوجو لئالدو

 )١( ةيآلا «ءايبنألا ةروس )"7(.

 ةيآلا ءجحلا ةروس (؟) )0(.
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 اهمكح نوكرديو اهبابسأ يف نورظني نيذلا مه مهنإف «نولقعي موقل
 ناقتإلا نم اهيف امب نولدتسيو ءاهراضمو اهعفانم نيب نوزيميو ءاهرارسأو

 هلضفو هتمكحو اهعدبم ةردق ىلع ءماظنلا اهب ماق يتلا نئسلاو .ماكحإلاو

 لقأ هللاب كرشي امنإو . .هتيرب نم هريغ نود ةدابعلا قاقحتسا ىلعو ءهتمحرو

 200(. .الهج مهرثكأو ءالقع سانلا

 فرعتل :لوألا :نيئيشل اضر ديشر خيشلا نع انه لقنلا تلطأ دقو

 :يناثلاو .نيملكتملا رظن نيبو نآرقلا هيلإ دشرأ يذلا رظنلا نيب قرفلا

 .هنايب نسحو هتغالبو «كلذ حاضيإ يف ديشر خيشلا ةردق ىلع فرقولا

 اميس ال «نيملسملا ىلع ىعنيف ءانهه ةصرفلا ديشر خيشلا كرتي ملو
 ("”تايآلا هذهب ةلصتملا مولعلا ةسارد يف مهريصقت ءمهنم نيدلا ءاملع

 نم نيعون نمضتي وهو ءاهحرش ليصفتو ةيآلا هذه يف ركذ ام لكو

 قرط رصحنت الو ."”.ةيانعلا ةلالدو «قلخلا وأ عارتخالا ةلالد «تالالدلا
 ."”ههضعب معز امك نيتلالدلا نيتاه يف نآرقلا

 ري

 ِضْرأْلاَو ِتومَسلا ٍتوُكلم ىف أورظَي ٌمَلوأ» :ىلاعت هلوق ةيآلا هذه 0
 ..مظعألا كلملا توكلملا» :ديشر خيشلا لاق.'*”4وّْيَش نم ُهَّنَأ َقَلَح اَمَو
 ىلع هب لالدتسالا نأل « «ملاعلا عومجم ضرألاو تاوامسلا توكلمب دارملاو

 نوكي نأ نكمي ال هتلمج يف ملاعلا نإف ءرهظأ هتينادحوو هتافصو هللا ةردق

 ءيش لك ثودح يف الو هناكمإ يف نوكلا ءاملع نيب عازن الو ءٌايلزأ ًاميدق

 ءضحم مدع نم نوكي نأ نكمي ال وهو ...هردصم يف نوفلتخي امنإو هنم

 نأ لقعي الف ضرف رمأ وه لب جراخلا يف هل ةقيقح ال ضحملا مدعلا نأل

 اذهو ءرخآلا ضعبلا دجوأ دق هضعب نوكي نأ نكمي الو  دوجو هنع ردصي

 )١( رانملا ريسفت )09/9  37(.
 .(514/9) هسفن ردصملا (؟)
 .مساق دمحم .د :ت «ةيرصم ولجنألا ١5١( :ص) ةلدألا جهانم :دشر نبا (6)

 .(780/4) ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا دنع لوقلا اذه در :رظنا (5)

 )١186(. ةيآلا نم «فارعألا ةروس (8)

 و



 دوجو نع ًارداص نوكي نأ نم ًاذإ دب الف ءدحأ هب لقي مل كلذلو ١ يهيدب

 ."”«دوجولا بجاو هللا وهو هريغ رخآ

 اذه لدي الفأ ءريسملا ىلع رثألاو ءريعبلا ىلع لدت ةرعبلا تناك اذإو

 دحاو ميلع ملع ىلإ عجار هريبدتو دحاو هردصم) نأ ىلع ميظعلا تركلملا

 َنوُعِلَخْلأ مه ّ هت ري نم أوقلخ :» ؛ ىلاعتو هناحبس ءدحاو ميكح ةمكحو

 5904© نهي دل لب ألام بوعتلا الح أ ©
 ةروس يف «نوكلا تايآ ىلإ ههيجوت عم ءًاضيأ رظنلاب رمألا رركتو

 ِتوْمَسلا يف ادام أورظنَأ ٍلق8 :ىلاعت لاق ءسنوي ةروس يه ءىرخأ
 نويعب اورظنا..» :اضر ديشر هحرشي امك «ىنعملاو '؟”4 . . . ضْرأْلاَو
 ماظنلاو تانيبلا هللا تايآ نم ضرألاو تاوامسلا يف اذام مكرئاصبو مكراصبأ

 اهلزانمو اهجوربو اهموجنو اهبكاوكو اهرمقو اهسمش يف بيجعلا قيقدلا

 اهراجشأو اهراهنأو اهراحبو اهئامو اهئاوهو اهرطمو اهباحسو اهراهنو اهليلو
 ىلع لدت ةريثك تايآ نورصبت يتلا ءايشألا هذه نم لك يفف ..اهرامثو

 اهنم عون لكو اهتلمج يف هماظن ةدحوو ءهتمكحو هتئيشمو هتردقو اهقلاخ

 .”«. .هتيهولأو هتيبوبر يف هتينادحو ىلع ىربكلا ةيآلا وه

 ىتلا انسفنأ امأو ءهرهاوظو نوكلا ءازجأ نم ءانلوح اميف هللا تايآ هذه

 :ةرشابم قباسلا همالك دعب ديشر ديسلا لوقيف ءرخآ نأش اهلف ءانبونج نيب
 لَ ٍضْيَألا ٍفَو» :ىلاعت لاق امك ءاهنم مكسفنأ يف اذام اورظنا مث

 يف رظانلل تافقآ ضرعت دقو 2224© قو 2 351 :4 6 قو ©: يقول

 اذه نم ةبولطملا ةجيتنلا نيبو هنيب لوحتف ةيسفنلاو ةيقافآلا «تايآلا هذه

 )١( رانملا ريسفت )//461(.
 .("5و 0#) ناتيآلا ءروطلا ةروس (؟)

 .(9//581) رانملا ريسفت (9)

 )1١١(. ةيآلا «ءسنوي ةروس (54)

 5485/١١(. ) رانملا ريسفت (©)

 5١(. و١٠) ةيآلا «تايراذلا ةروس (5)

 .(545/11) رانملا ريسفت 60



 ىف بهذيف «ةقيقدلا ةليمجلا ةعنصلا هلغشت دق رظانلا نأ :اهنم ءرظنلا

 .هناحبس اهعئناص ىسنيف ءديعب ناكم ىلإ هب ذخأت ىتح اهقرطو اهكلاسم

 .هتينادحوو هتامص نع لهذيو

 ركفلاو رظنلا نيب نارمع لآ ةروس ىف نرق ىلاعت هللا نإف كلذل

 ."”ديشر خيشلا هيلإ راشأ ام وهو .ةدئافلا لمكت ىتح ءركذلاو

 ريغ نم ايندلا ةايحلا هذه يف اهب عافتنالاب لاغتشالا :ًاضيأ اهنمو

 ."”. .ًاميكح ًاميلع ًاريدم ًاقلاخ ًابر اهل نأ ىلع ةلاد تايآ اهنوك ةظحالم

 هل دعقي نكلو .«ةلفغلا زواجت يذلا ءرظانلل ضرعت دق تافآ هذهف

 ؟ليبسلا نع هدصيل قيرطلا ضعب يف ناطيشلا

 يف ىلاعت هللا ةمكح نايبب  ىلاعت هللا همحر  ميقلا نبا ماق دقو اذه

 ًاقيقد ًانايب ءاهرارسأو «تاقولخملا بئاجعو «قافآلاو سفنألا ىف .قلخلا

 بئاجع مث هقلخ راوطأو ءأوضع ًاوضع ناسنإلا ءاضعأ لوانتف ًابعوتسم

 امو :«"””نوكلا ىف هللا تايآ رئاسو ,تاقولخم نم اهيف امو تاوامسلا قلخ
 .' "42 اليف الإ أَلا نم رسيوُأ امو رثكأ كلذ نم هملعن مل (:) يرصعح ى 2 كا ءمم مم ورك هر نك .

 :ثلاثلا بلطملا

 مهتايآو لسرلا

 . «ةزجعملا» ليلد وأ «ءايبنألا قيدصت» ليلد «ىلاعت هللا ةفرعم ةلدأ نمو

 هللا ةفرعم ةلدأ ىف نيملكتملا ةنسلا لهأ هب قرافي امم ليلدلا اذهو
 ليلد هنأل «ةفسالفلا نوملكتملا هضفري «'””ةنسلا لهأ هدمتعي امنيبف «ىلاعت

 )١( هسفن ردصملا ) )598/5(.

 .(558/9) هسفن قباسلا ردصملا (؟)

 .اهدعب امو )147/١( ةداعسلا راد حاتفم :ميقلا نبا :رظنا ()

 .(40) ةيآلا نم ءءارسإلا ةروس (5)

 -رصتخم :ميقلا نباو «(45 41/4)و (07/80”7) ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (9)

 ا



 دي ىلع ةزجعملا رهظي نأ زوجي هتفرعم لبق ىلاعت هللا نألو 2'”ي
 قفقإ 00-7
 فتذاكلا

 هيلعو « عضاوم يف زيزعلا باتكلا هيلع لد ٠ حيحص ليلد هنأ قحلاو

 .رشبلا رثكأ نمآ

 ةرهاظلا اهتازجعمو ةنيبلا اهتايآو تاوبنلاف. .» :؟”ريزولا نبا لوقي

 ؛ةتبلا ضراعم هل ملاعلا قرط ام رينم ناهربو ريبك رمأ ؛ةغمادلا اهقراوخو
 كلا د| ى دق ّص .
 . . .ةرياونو هم عم وصح

 بلطو (ًءاعدا وأ ( ةقيقح امإ «ىلاعت برلل ًاركنم نوعرف ناك دقف .«نوعرف

 ًاقيدصتو ىلاعت هللا ةيبوبر ىلع اليلد هتيآ ىسوم هل جرخأف «ىسوم نم ةيآ
 .'عيمج هتلاسرل

 انكم

 - ُِء

 0 برب أونماَ لأ نطيل ىو اًيداَنَم

 اورداب لب . .ءايبنألا هيلإ مهوعدي يذلا ناميإلاب اوثبلتي مل ءالؤهف»
 اورظن مث هب اونمآو لوسرلا ةوعد اوعمس اونوكي نأ لمتحيو . .هيلإ اوعراسو

 .اوركفتو

 07” :ص) قحلا راثيإ :ريزولا نباو «ةيملعلا بتكلا راد .ط ؛4(١7١ :ص) :قعاوصلا -
 .ه5549١ رصم «ةيفلسلا ةعبطملا .ط (”1 57 :ص) عطاقلا ناهربلاو 0

 )١( :ص) ةلدألا جهانم :دشر نبا :رظنا ١184(.

 .("8 :ص) عطاقلا ناهربلا :ريزولا نبا :رظنا (؟)

 يلكرزلا .نميلا نايعأ نم نيدهتجملا نم «يناميلا ريزولا نب ميهاربإ نب دمحم :وه (6)
 .( و5 مار ملاطلا ردبلا :رظناو ("*01/6)

 .(07 :ص) قحلا راثيإ (5)
 .(9”7 :ص) ناهربلا :ريزولا نباو )1١/5( ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا (©)
 )١95(. ةيآلا :نارمع لآ ةروس (5)
 .(”:7/4) رانملا ريسفت (0

0. 



 توكلم يف ركفلاو رظنلا ىلإ «ةراشإلا دعب ليلدلا اذه ةيآلا هذه يفو
 ليلدلل ركذ اذهف ءًاثبع الو الطاب نوكي ال امهقلخ نأو ءضرألاو تاومسلا
 .27ىلقعلا ليلدلا لعب يعمسلا

 نئارق نم اهريغو تازجعملاب لسرلا قيدصت نأ :ليلدلا اذه ريرقتو
 هذه ثدحأ هنأو ءمهل لسرملا تابثإ نمضتي مهتلاسر توبثو لاوحألا

 رئاس ةلالدك اهقلاخ ىلع لدت تايآلا هذه نأ كلذو .مهل ًاقيدصت تايآلا

 نجلا ةردق نع جراخ باتكب نايتإلاو ءةيح اصعلا بالقناف «ةينوكلا تايالا

 ناسنإلا قلخك ء«داتعملا دهاشملا ةلالد نم مظعأ ءيمأ لجر ىلع سنإلاو
 , "0ةفطن نم

 ىلع نوملكتملا هب ضرتعا ام انمزلي لعل ءاهريغو ةزجعملاب :لوقنو

 .©اهريغبو اهب تبثت امنإ ةوبنلا نإف «ليلدلا اذه

 هيلإ بهذو «يعمسلا ليلدلا اذه هللا همحر ديشر خيشلا دمتعا دقلو

 .عضاوم ةدع يف هررقو

 امب هلسر ديؤي مل ىلاعت هللا نأ» :ديشر خيشلا ررقي ماع لكشبف
 اهب يدتهي مهماوقأ ىلع مهل ةجح نوكتل الإ تازجعم نم هب مهديأ
 ىلإ لقتني مث .*نيدناعملا ىلع ةملكلا اهب قحتو «ةيادهلل نودعتسملا

 أواكو انيك ْأوَّذَك َعُبتأي َكِلَذدظ :ىلاعت هلوق دنعف ءحرصأو ءرثكأ ليصفت
 نم تانيبلاو لئالدلا ىنعمب» انه تايآلا نأ ررقي ””403 َنِِنيَغ اَجْنَع

 سفنألا يف ىلاعت هتايآك ةينوك وأ ةيملع وأ تناك ةيرظن ةيلقع نيهارب

 )١( ميلسلا لقعلا داشرإ :دوعسلا وبأ :رظنا )11/5- 1795(.

 ىلع قحلا راثيإ :ريزولا نباو (51/84-10) و (7//701/) ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا ()

 ١6٠١(. :ص) قعاوصلا رصتخم :ميقلا نباو (00 51 :ص) قلخلا

 امو (١20:ص) عطاسلا ناهربلا :ريزولا نباو )2٠/8(« ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (

 .اهدعب

 8١(. و١١5 :ص) يدمحملا يحولا (5)
 .(155) ةيآلا «فارعألا ةروس (©)



 نآرقلا اهاوقأو اهرهظأو «ءمالسلا مهيلع ءايبنألا تازجعم اهنمو .قافآلاو

 ىوعد يف يمألا يبنلا قدص ىلع لاد وه ثيح نم ءميظعلا

 20(. . ةلاسرلا

 «ةيحانلا هذه يف ةيانعلا نم ردق ربكأ ِهكك انيبن ةوبن ديشر خيشلا يلويو

 :لوقي ذإ رهدلا نيع ىلع ةيقابلا ىربكلا ةيآلا «نآرقلا ربتعي هنأ امكو

 ناهربلاب يأ ءاهسفنب تتبث دق لك دمحم انيبن ةوبن نأ :لوقلا ةلمجو»

 لوقعلل لثام مئاق ناهربلا اذه نأو «هيف بير ال يذلا يلقعلاو يملعلا

 الإ نيقباسلا نييبنلا تايآ تابثإ نكمي ال هنأو ناكمو نامز لك ىف ساوحلاو

 ."). .هب ءاج يذلا نآرقلا اذهو هتوبن توبثب

 لمتشي رمألا ةقيقح يف وهو ءاهاقبأو تايآلا مظعأ وه ميركلا نآرقلاو
 .ةريثك تايا ىلع

 «ةينوكو ةيلقع ةريثك تايآ هليصفت يفو ةيملع ةيآ هتلمج يف نآرقلاف»
 ال ةماع ءالثم ىسوم اصعك ةينوكلا تايآلا تلاز امك لوزت ال ةمئاد يهو

 نم ةلاسرلا ىلع لدأ يهو ..لوسرلا رصع يف ناك نم ضعبب صتخت

 هموقو وه ناك ّيمأ ناسل ىلع ةيادهلا مولع ىلعأ روهظف . .ةينوكلا تايآلا

 تزجعأ امك هموق اهتغالب تزجعأ ةرابعب ؛ءملع لك نع سانلا دعبأ

 اصع نم لجو زع هللا نم هب ىحوم كلذ نوك ىلع لدأ ..مهريغ
 ©(. .ىسوم

 ةداعلل قراخ «ةينوك «ةيلقع «ةيملع ةيآ وه ميركلا نآرقلا نأ قحلاو

 فراعملاو مولعلا هذه ىلع لمتشملا باتكلا اذه نإف ءرشبلا نم ةفولأملا

 ءيش ىلع علطا الو ءملعم ىلإ سلجي مل ّيمأ لجر هب ءاج دق قئاقحلاو
 لقعلاف «بتكي الو أرقي ال ناك لب ءاذه لبق نم هموق الو وه ءبتكلا نم

 )١( رانملا ريسفت )١199/9(.
 :ص) يدمحملا يحولا (؟) 85(.

 )5( :ص) قعاوصلا رصتخم :ميقلا نبا عم نراقو (84/8”7/) رانملا ريسفت ١١١(.

 م



 لوقي «ةداعلل قراخ هنأل .هللا نم يحوب ناك امنإ نآرقلا اذه نأب مزجي
 :تامدقملا هذه طسب نأ دعب ديشر خيشلا

 مزجلا ىلإ ًارطضم كلقع دجت «ءةدحاو ةلمج هلمأتو هلك اذه عجار»

 لقعي ال هنأو ءملعتم وأ ّيمأ رشب دادعتسا قوف هليصفتو هتلمج يف اذه نأب

 .20(. .هب هصتخا ىلاعت هللا نم ًايحو نوكي نأ الإ

 ًاراتخم ًالعاف ًاديرم ًاميحر ًاميكح ًاميلع ابر ملاعلل نأب نمؤي ناك نمف»
 هندل نم يحو نآرقلا اذه نأب ناميإلا نع صانم الو هل ةحودنم الف

 ةجح نآرقلا اذهف ميكحلا برلا اذه دوجوب نمؤي ال ناك نمو ..لجو زع

 لمتشا امبو .قلخلا ىف دوهعملا نم سيل هنوكب .قحلا هدوجو ىلع ةضهان

 ."0(. .قافآلاو سفنألا ىف تانيبلا تايآلا نم هيلع

 تلقن امنإ نآرقلا ادع ام ٍةِكَك ىبنلا تازجعمو ةوبنلا لئالد» :ليق نإف

 زاوجل ...داحآلا لقنب موقت ال ةجحلاو رتاوتلا نود داحآلا قيرط نم انيلإ

 ."”. .اهيلع هريغو بذكلا نم تافآلا ضارتعاو اهيف طلغلا عوقو

 :هوجو نم باوجلاف

 ةتبثملا اهسفنب ةتباثلا ءىربكلا ةيآلا وهو ميركلا نآرقلا نأ : لوألا

 .ضارتعالا اذه هب عفديف دهاشم رتاوتم وه ءاهريغل

 دافأ ةيوق نئارق هيلإ تمضنا اذإ سانلا ةماع نم دحاولا ربخ نأ» :ًايناث
 نيلوألا لضفأ ربخب فيكف سانلا داحآ ربخ يف اذهف ءرتاوتلا ماقم ماقو ملعلا

 دا .نيرخآلاو

 قرفت عم ملاعلا خيراوتب ملعلا لهأل ترتاوت دق لسرلا ةرثك نأ :ًثلا

 )١( :ص) نآرقلا بيلاسأ حيجرت :ريزولا نبا عم نراقو (4”7” :ص) يدمحملا يحولا 8١(
 ىلوألا «ةيملعلا بتكلا راد .ط ١1٠54ه.

 .(189 2 8”١7 :ص) يدمحملا يحولا (9)

 .(01هر8/) ضراعتلا ءرد :رظنا (6)
 ,(7397 75 :ص) ناهربلا :ريزولا نبا :رظنا (5)

 نا



 لوألاو لوألا رخآلا هيف قدصي ءدحاو رمأ ىلع مهقافتاو «مهنامزأو مهناطوأ

 .""”هرتاوتو هوعدا ام قدص ىلع لدي ءرخآلا

 ةفسالفلاو نيملكتملا ديشر خيشلا هيف فلاخ دق يعمسلا ليلدلا اذهو

 ال نحنو «هبوجوب نولوقيو 2« "”يرظنلا يلقعلا ليلدلا الإ نوربتعي ال نيذلا
 هللا ةفرعم ىلع بجاولا وأ ديحولا ليلدلا هنأ ركنن نكلو يعرشلا رظنلا ركتن

 .ىلاعت

 :جبارلا بلطملا
 بجاولا طابتحالا

 .يعرش يلقع هنأ ىلع «"”نوملكتملا هيلع قفاوي ال رخآ ليلد اذهو

 : هريرقتو

 ىلاعت هب رفكلاو «هيف ررض الو ةبقاعلا نومأم ىلاعت هللاب ناميإلا نأ»

 بجاو هب ناميإلا ىلإ ريصملاف «ميظع هررضو فوخلا دشأ فوخم

 . «ًاطايتحا

 :ميركلا نآرقلا يف تاراشإ اهل دجن «ةيلقعلا ةلأسملا هذهو

 هل هه لي -4

 49 ادشر و 3 َكيلْوأَ َمَلْسَأ نم : ىلاعت هللا لوقي

 .ىلوألا : يأ .«ىرحألا بلط : يرحتلاو

 ."74 . . زنآلا ٍوَوَلاَو لأب أوْنَماَء ْوَل َمَِلَع اًداَمول :ىلاعت لاقو

 .(77:ص) قحلا راثيإ :ريزولا نبا :رظنا )١(

 .(170 :ص) ةلدألا جهانم :دشر نبا :رظنا (؟)

 .(ةهك) لقعلا ففقوم : يربص ىفطصم :رظنا 2

 )١4(. ةيآلا «,نجلا ةروس (4)

 ٠20"(. : © ليوأتلا كرادم :ىفسنلا (©)

 .("9) ةيآلا ءءاسنلا ةروس (5)



 هيلإ بيجي نأ يغبني هيف ررض ال رمأ ىلإ وعدملا نأ ىلع هيبنت» هيفف

 ."”ىصحت ال عفانم هيف ناك اذإ فيكف ءاطايتحا

 ناميإلا نأب رعشت اهنأل ءدلقملا ناميإ زاوج ىلع ةيآلا هذهب لدتساو
 ."”ةبوعصلا ةياغ يف ناكل ًابجاو لالدتسالا ناك ولو ءةلوهسلا ةياغ يف

 ْمْكَرْمَأ آم فاَأ َتْيَحَر# :ميهاربإ هليلخ نع ةياكح ىلاعت لاقو

 نيرا أ انطنم ُكَِيَع هوب نري ل ام هَّسلِي مُتكرْتَأ ْمدأ تاغ الف
 رع دع ا ج مما 42ج

 َكيَلْوُأ ِرْلظِ متلي اوْسبْني دلو أونَماَ َنِدَلا 679 َومَلَكت مك نإ ِنمأْلاِي نأ

 0 . موك لع ميِهزإ آهتْبتاَ انمَجَح َكْلَيَو 9 َنرْدَِفُم مُهَو لا مآ

 قزري الو قلخي الو عفني الو رضي ال ام فاخأ فيك :يأ» : ىنعملاو

 ردص ام نوفاخت ال مكنأ لاحلاو . .ًائيش ردقي الو عمسي الو رصبي الو

 اذه مهيلع دروأ .قزارلا قلاخلا عفانلا راضلا وهو هللاب كرشلا نم مكنم

 2 ..ال وحت الو ًاصلخم هنع نودجي ال يذلا يمازلإلا مالكلا

 فلاسلا نايبلا اهنمضت ىتلا ةغمادلا ةجحلا كلتو : يأ :انتجح كلتو

 ءانيطعأو ميهاربإ هيلإ اندشرأ يتلا ةجحلا يه لطابلل ةفيزملا قحلل ةتبثملا

 . ””«اهب مهعنقيو هموق مزليل اهايإ

 هنأ قم َلوُقَي أ الَبَم َنوُلُدَمَأ» :نوعرف لآ نمؤم لوق كلذ نمو
 اَقِداَص ََكي نإو هب ينك ِهَتْلَعَف ابزك كي 5 كي نِإَو ع نم تسلا ٌكءآَج َدَقَو

 باب نم جاجتحالاب مهذخأ دقف. 2 . دعي ىزلأ رش ضعي مكبس

 )١( يناعملا حور :يسولآلا «(171//؟) ميلسلا لقعلا داشرإ :دوعسلا وبأ )01/16.

 بيغلا حتافم :يزارلا (؟) )٠٠١/٠١( .ةثلاثلا «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط

 )6( تايآلا «ماعنألا ةروس )4١ - 87(.

 .(191/6) نايبلا حتف :ناخ نسح قيدص )0

 .(19/8/) ريسفتلا :يغارملا (©)

 .(58) ةيآلا ءرفاغ ةروس (5)

 .(؟74//) ميلسلا لقعلا داشرإ :دوعسلا وبأ (0)
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 كلل ٍراَثلَأ 1| توعِدَيو َةْوَجّتلا َلِإ ٌكوْعَدَأ جإ ام ِرْوَفْيَو## :هانعم يفو
 نومأم رطخلاو ناميإلا يف ققحتت ةمالسلا نأل ىنعملا اذه يف نيب وهو»

 ,7"2(هتفلاخم يف ةفوخم كلاهملاو «هيف

 0-2 ٍديِعَب ٍقاكش ف ًَه 0 ّنَِم ٌّلَضَأ نم نم هب مفك

 ني ديك َدِيَسو هوي ُمرَقكو هلأ دنع ْنِ نك نإ ٌرَْْءَ لل : ىلاعت هلوق هلثمو ص را حس 2
 ."”7402 تيلي موَقْلا ىرِجي ' ا | عركَتسأَو َنَماَف هِلْنِم ّلَع َليِهرَسِإ نب

 ًامولعم كلذ سيلو هللا دنع نم سيل هنأب متيضق مكنأ امك» :ىنعملاو

 ..لئالدلا ىف اولمأتف اولاعتف هللا دنع نم هنوك كلذكف ةرورضلاب

 زاج اذإ هنإف هللا دنع نم نوكي نأ زيوجت قيرطب رظنلا ىلإ هللا مهاعدتساف

 لالضلاب مهسفنأ ىلع اوضق دق اوناك لمأت نود هب اورفك دق اوناكو كلذ

 .(49(. .ديدشلا

 عفد يف يعسلا نسح ىلع عمسلا عم قفتي لقعلاف :لقعلا ةلالد امأو
 يف يعسلا بوجوو «نيفرطلا يوتسملا زيوجتلا ةزوجملا ةفوخملا راضملا

 .”كلذ يف طايتحالا يف يعسلا بوجوو ةبولطملا راضملا عفد

 ةلدألا يف رظني نأ نود دلقملا ناميإ ىلع ًاسايق ًاضيأ :سايقلا نمو

 يف ةلدأ مهلو لالدتسا نود ةيرورض هللا ةفرعم نإ :لوقي نم كلذكو
 ,20كلؤ

 ثيداحأ يف رهتشا امو «مهنم ةداهشلا لوبقو ةماعلل لَك يبنلا ريرقتو

 )١( :ص) قحلا راثيإ :ريزولا نبا ١9(.

 .(6؟) ةيآلا «تلصف ةروس (؟)
 )١٠١(. ةيآلا «فاقحألا ةروس (*)

 .سنوت «عيزوتلاو رشنلل نونحس راد .ط )١7/1١( ريونتلاو ريرحتلا :روشاع نبا (5)
 ١18(. :ص) قحلا راثيإ :ريزولا نبا :رظنا (9)

 ١15(. :ص) هسفن ردصملا :ريزولا نبا دنع اهرظنا (؟)

 ل



 نم ىندأ ىندأ ىندأو رذلا ليقاثمب مهل عوفشملا ناميإ ريرقت نم ةعافشلا

 ,©"”كلذ

 دنع لاقف ءهرقأو ليلدلا اذه هللا همحر  ديشر خيشلا دمتعا دقلو

 هلل قل انو ألو تانمشلا تكلم يف اُظَب زل: ىلاعت هلوقل هريسفت
 برق عقوت يف اورظن ولو..» 4مل ف برأ ده َنْوكَي نأ جمع ْنَأَو ءْيَع
 لَ هراذنإ اولبقي نأ ةيورلاو لقعلا نم نأ اوأرو مهسفنأل اوطاتحال مهلجأ

 يف هتيريخ امأو ءاهنوركني اونوكي مل ةرهاظ ايندلا يف مهل هتيربخ نأل مهل
 قدص وهو ءازجلاو ثعبلا رمأ نم هررقي ام قدص اذإ مظعأ يهف ةرخآلا

 : رعاشلا لاق امك هل

 امكيلإ تلق داسجألا ثعبت ال امهالك بيبطلاو مجنملا لاق

 امكيلع راسخلاف يلوق حص وأ رساخب تسلف امكلوق حص نإ

 ولو ةرخآلا ةداعسو هفارتعاب ايندلا ةداعس هيف ام كرتي نم ًاذإ نونجملاف

 نومزجي نيئيش ىلإ وأ نيتداعسلا ىلإ وعدي نم ال .هفلخت ررض لامتحا ىلع

 .راض ريغ امإو عفان امإ رخآلاو ًاعطق عفان امهدحأ نأب

 ةيلقعلا نيهاربلاب اديؤم مهب باتكب مهبحاص هيلإ مهاعد ام اذه

 ."9©74 َنوِمْؤُب ٌمَدْسب ْثيِدَح َيأِّي» ..نوملعيو نولقعي مهلعل «ةيملعلا

 ع هلوق :هجولا م 0 اهرسف يتلا ةيآلا هذه لثمو

 مث مكي مث 2 مُكَفِسصب مث اوم ثدُكَم أب روك َتْيَك#

 © َوُعَجُر ِهْلِإ

 .هسفن ردصملا )١(

 .(148) ةيآلا «فارعألا ةروس (؟)

 .(4584 4 ها//9) رانملا ريسفت (9)

 .(؟58) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (4)

 كلا



 اذإ لقاعلاف ''"يرظنلا هيلإ داعملاو يرورضلا توملاب فيوخت اذهف
 دقو فيك «ناهربلا اذه الإ هيدل نكي مل ولو ناميإلا ةفك حجر اذه لمأت

 .عنمت ال ججحو عفدت ال نيهارب كلذ لبق تماق

 ام لك ديشر خيشلا هيف دروأ دقو «يدمحملا يحولا باتك ةياهن يفو

 ناميإلا ىلإ عمجأ ملاعلا اعدو هلك انيبن ةوبن توبث ىلع ءةجح نم عاطتسا

 :ةيآلا هذهب همتخ ءدهب

 2 2 2 يد 2م 0 هع سر
 عم لسأ نع د شك مث ولأ دنع ني ّناكح نإ َرُشْيَدرَأ لق»

 ءءء 03 م ل 8 يلا 0 اس مج سا با دصو 0 14

 مهل نيتي ٌمِيسْفنأ فو قافالا ىف انتي ٌرِهيِرْبَس 9 ٍديِعَب قاَمِس ىف َوُه
 50- دج 20 اس سرك 0202 2 هم سس 00111 ةقر 4

 ا قم أ ©9 كيك ووك 1ع ُمْنَأ َكِيَرر فكي ْمَلْوأ ّقَأ ُهَنأ
 00 يت> 4 2 يك شا مج يك كف هع سس
 «©9 طيح وس لُكِب مَنِ أ هير ِءإَمِل

 نم دروأ ام لك دعب ريخألا وه ليلدلا اذه نأ ىلإ هنم باهذ اذهو

 عرشلاو لقعلا نم دهاوش هيلع تماق دق ليلدلا اذهف .هل ريرقتو ةلدألا

 هضفر نإو ملعلا لهأ ضعب هررقو هيلإ بهذو ءزيزعلا باتكلا هربتعاو

 ىلاعت هللا ةفرعم ىف ًاربتعم ًاحيحص اليلد هربتعنو هلبقن اننإف «نوملكتملا

 .هب ناميإلاو

 فلاخ دق هنأ ةفرعملا يف ديشر خيشلا ءارآا ضرع لالخ نم نيبت دقو

 يعرشلا رظنلا رقأ هنأو «ةيلدجلا ةيرظنلا ةفرعملا مهباجيإ يف نيملكتملا

 ينآرقلا رظنلا وهو ةفاكلل عاطتسملا طيسبلا

 يف مهفلاخو «درجملا يلقعلا رظنلا بوجو مدع يف مهفلاخ هنأو

 قرط ددعت ىفو .'*”نوملكتملا اهرقي ال ىتلا ةيرطفلا ةفرعملل هرارقإ
 «ىلاعت هللا ةفرعمل ًادحاو ًاقيرط نوبجوي نيذلا نيملكتملل ةفلاخم «ةفرعملا

 )١( :ص) قحلا راثيإ :ريزولا نبا ١9(.

 .(05 51 ؟) تايآلا ءتلصف ةروس ()

 .(265 :ص) يدمحملا يحولا (9)

 فقومو ةفرعملا ةيرطف» :ةلأسملا هذه نم نيملكتملاو فلسلا فقوم نع عجار (54)

 .نادمح دعس دمحأ .د «اهنم نيملكتملا

 قل



 ىلع رخآ ليلد لصفلا اذه يفو مهتقيرطل ديشر خيشلا داقتنا تركذ دقو

 ديدحتلابو  ةلجملا نم ىلوألا دادعألا يف هنإف  ديشر خيشلل يركفلا روطتلا

 أدبو ةلسلسم سورد يف ةديقعلا حرش يف عرش دق ناك يناثلا ددعلا يف

 هعجارم ىلع ًادمتعم «نيملكتملا ةيرظن ىلع ًءانب ةفرعملا ةلدأ حرشي
 ."0هل هحرشو ينازاتفتلا دعسلل دصاقملاو «يجيإلل فقاوملاك

 :سماخلا بلطملا

 ملاعلا ثودح» ةلئاسم نم اضر ديشر فقوم

 ءيعرش يلقع ليلد «ملاعلا ثودح» ةلأسم نأ كلذ لبق تركذ

 ةقيرطب طبترت يهو «هتينادحوو هتمكحو ىلاعت هللا ةردق ىلع اهب لدتسيف

 ةفرعم ىلع لدت توكلملا يف رظنلا ةقيرط تناك نإف «تاقولخملا يف رظنلا

 هزاربإو ءهمدع دعب نم هداجيإ ىلإ رظنلا ةطساوب كلذ ىلع لدي ملاعلا

 .ًاروكذم ًائيش نكي مل نأ دعب دوجولل

 مهل ملسن ال نكلو .«ملاعلا ثودح» ىلع نيملكتملا عم قفتن نحنو

 .تامدقملا كلت ىلع ءانب اهومزتلا ىتلا جئاتنلاو ءاهوبتر ىتلا تامدقملا هذه

 لالدتسا ىلإ جاتحي ال « ىهدب سوسحم دهاشم ملاعلا ثودحب ملعلاف

 نوملكتملا ركذ ام رخآ ىلإ «نينامز ىقبت ال اهنأ الو ءضارعألا ثودحب
 .تامدقم نم

 «ليلدلا اذه اهنم بكرتي ىتلا تامدقملا ريرفت ناكمب ةبوعصلا نم نإف»

 تابثإ مث ءالوأ ماسجألا اهنم بكرتت يتلا ةدرفلا رهاوجلا تابثإ نم
 ضارعألا كلت ثودح تابثإ مث ءًايناث ماسجألا تافص يه يتلا ضارعألا

 وأ ًاسنج ثداوحلا نع ولخي ال ام ّنإو ءاهل لوأ ال ثداوح عانتما تابئإ

 .(277/9؟)و (ة7١6/ 2 5/7١؟) رانملا ةلجم :رظنا )١(
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 ءافنخو لوط نم ليلدلا اذه تامدقم يف امم كلذ ريغ ىلإ .ثداح وهف ًائيع

 ."0(. .ىعدملا توبث هعم رذعتي ليصفتو

 ءيش ال وأ ءثِدحم نم هل دب ال ثدحملا» نأ وهو ةيببسلا نوناق امأ

 .يرورض يرطف ملعو يهدب رمأ وهف «ءيش ال نم نوكي

 ال ثّدحملاب ملعلا نإ..» :هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي

 مآ :نآرقلا يف ىلاعت هللا لاق اذهلو «يرورض يرطف ملع ثدحم نم هل دب
 نإ..» :ًاضيأ لوقيو ."”2.. . "7469 َنرْفيَكْلا مه ّمأ نش ِرْيَغ نم اوَِلْخ

 «ثِدحملا ىلع ثودحلاب لالدتسالا اهنم ةريثك قرطب نكمم عناصلا تابثإ

 «تاثدحملا نم دهاشي ام ثودح وأ .هسفن ناسنإلا ثودح هيف يفكي اذهو

 هل دب ال ثّدحملا نأ ةرورضلاب ملعي هنإ مث «كلذ ريغو ناويحلاو تابنلاك

 .190. .ثدحم نم

 .تامدقم نم هل اوعضو امب ليلدلا اذه اودسفأ نوملكتملا نكل

 يضقني ال يذلا بجعلا نمو مهل ملسي ال اهرثكأو ءاهرثكأ لوح اوفلتخا

 تضفأ دق ىلاعت هللا دوجو تابثإل نوملكتملا اهعرش ىتلا ةقيرطلا هذه نأ

 ريغلا ءمدعلا تافصب ىلاعت هللا فصو ىلإ ءاهمزاول مهمازتلا دعب مهب
 .””كلذ يف مهنم توافت ىلع ء«داحلإلاو ليطعتلا ىلإ مهب ىضفأف ءدوجوم

 دحجو راكنإ يف مهبهذم هيلع نوئبي يذلا لصألا وه اذه راصو

 .©”ىلاعت هللا تافص

 متيل «ةلأسملا هذه يف ديشر خيشلا يأر ىلع فوقولا نآلا دوصقملاو

 )١( :ص) يفلسلا ةيميت نبا :سارهلا ليلخ دمحم 18(.

 .(90) ةيآلا ءروطلا ةروس (؟)

 )1٠١1/5(. حيحصلا باوجلا (6)

 .(98/) ضراعتلا ءرد (9)

 .(104 )4414/١5« ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (9)

 يف مهبهذم ةعدتبملا اهيلع ىنب يتلا لوصألا :يفوص اطع .د :كلذ ليصفت يف رظنا (5)

 .ه14١5١ ىلوألا «ءابرغلا ةبتكم .ط .اهدعب امو )7١1/١( تافصلا

 فلي



 هيلع ليلخلا ةصقب مهلالدتساو نيملكتملا ةقيرط نم مث ليلدلا اذه لصأ

 .هريغ نود قيرطلا اذه باجيإ يف هيأرو مالسلا

 :ملاعلا ثودح ىنعم

 اذه نإف «ملاعلا ثودح» ىنعم نيبتن ةلأسملا هذه يف ضوخن نأ لبقو

 .ةفلتخم ماهفأ هتروتعا دق حلطصملا

 ام لك نأ ةملكلا هذه نم يأرلا ئداب مهفلا هيلإ يدهيو رهظي يذلاف

 يلزألا ميدقلا وه هدحو هللا نأو ءنكي مل نأ دعب ثداح .قولخم هللا ىوس

 .نكي مل نأ دعب نئاك هاوس ام لك لب همدقت ميدق ءيش هعم سيل

 ثودح» حلطصملا اذه مهف يف رخآ ًابهذم نوملكتملا بهذي نكلو
 «ةئيشمب ملكتي الو ًائيش لعفي ال لزي مل ىلاعت هللا نأ مهدنع هانعمف «ملاعلا

 ال ثداوح دوجو عنتمي هنأو كلذ ىضتقي ببس ريغ نم ثداوحلا تثدح مث

 .ةيرايتخالا هتافصو ىلاعت هللا لاعفأ ىفن كلذ ىلع نونبيو ءاهل لوأ

  ثدحم ملاعلا نإ اولاق اذإ - نوريف ءرخآ مهف ىلإ ةفسالفلا بهذيو

 .هللا نذإب يتأي اميف لصفن فوس امك '''يتاذلا ثودحلا

 نوملكتملا هيف بهذو تاريسفتلا هذه هيلع تتأ دق حالطصالا اذهف

 .هريسفت ىف رخآ ًاقيرط ةفسالفلا كلسو ءًابهذم

 وهف  ًاعيمج نويبنلاو لب - انيبن هب ءاجو نآرقلا هيلع لد ام امأو
 ,“"”لوألا ىنعملا

 :نيملكتملا لوق نم ديشر خيشلا فقوم أ

 يف مهتقيرط ىلع نيملكتملا قفاوي ال يأرلا ئداب ديشر خيشلا ىرن

 )١( ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا )١/١7001170(.

 .هسفن ردصملا قف
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 :لوقيف .ميركلا نآرقلا ةقيرط اهيلع حجريو ليلدلا اذه ضرع

 ةقيرطلاب ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا ىلإ جاتحي ال ملسملا»
 ربكأ اهمثإ نوكي دق بولطملا فالخ ىلع ىنبت ىتلا لئالدلا نإو «ةيمالكلا

 ضرع يهو ميركلا نآرقلا ةقيرط كلذل ىلثملا ةقيرطلا امنإو ءاهعفن نم
 هتردقو ةغلابلا اهعدبم ةمكحب هريكذتو لقعلا ىلع اهرارسأو ةقيلخلا نساحم

 ."0(. .ناسحإلاو ةمحرلاو نيوكتلاو قلخلاب هدرفتو عساولاو هملعو ةميظعلا

 ؛ةيمالكلا تاحالطصالاو «ةيقطنملا تامدقملاب مهلالدتسا نع لوقيو

 : لسلستلاو رودلاك

 نكي مل ول :كوكشلاو تاهبشلا نم نهذلا يلاخلا ملسملل لوقت اذامل»

 مدع وهو هيلإ ىدأ امف لطاب امهنم لكو «لسلستلاو رودلا مزلل هلإ ملاعلل
 همهفن نأ لواحن مث ؛هلإ ملاعلل نأ وهو هضيقن تبثف «لطاب :هلإ دوجو
 نم ًاريثك انيأر دقو ..امهنالطب ىلع ناهربلاو لسلستلاو رودلا ىنعم
 نالطب ىلع لالدتسالا نم بتك ام نوركذي مالكلا ملع سيردتل نيردصتملا
 ."”(«نولوقي ام نومهفي ال مهو لسلستلاو رودلا

 ءاياضق نم اهعبتي امو «ةقيرطلا هذه عابتاو داقتعا بوجو نع امأو

 بيجيف «بجي ال وأ كلذ بجي لهف ."””نامزلاب وأ تاذلاب ثودحلاك
 ررقم ةرطفلا نيد ناك امو .يناثلا يأرلا يف باوصلا» :هلوقب ديشر خيشلا

 «نيندمملاو نيشحوتملا هيلإ اعدو «نييمألا ىف رهظ يذلا ةحمسلا ةيفينحلا

 نيب زييمتلاو «نانويلا ةفسالف تايرظنب ناميإلا حيحصت يف درف لك فلكي نأ
 تافالخ مث «تاذلاب ثودحلا وأ نامزلاب ثودحلا يف تافالخلا كلت

 .(”(. .نامزلا دوجو لصأ يف مالكلا لهأ عم ةفسالفلا

 )١( رانملا ةلجم )١1١/447(.

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)
 ءيشلا نوك وه :يتاذلا ثودحلاو .ًاينامز ًاقبس مدعلاب قبسلا وه :ينامزلا ثودحلا (9)

 .(47 4 -477/1) يفسلفلا مجعملا :ابيلص ليمج .د :رظنا .ريغلا ىلإ هدوجو يف ًارقتفم

 .(087 )08١/6  رانملا ةلجم (؟5)
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 نآرقلا نأ - بوجولاب لئاقلا يأ  يأرلا اذه نالطب ىلع ليلدلاو

 يتلا قيرطلل مهداشرإو .هدابع ةيادهل هللا هلزنأ يذلا باتكلا وهو «ميركلا

 نم لوألا دصقملا» ف .ةيفسلفلا تافالخلاو لئاسملا هذه ركذي مل .موقأ يه

 ةدام نم ةملكب قطني مل وه مث «نيدلا دئاقع ريرقت نيبملا نآرقلا دصاقم

 ,©30(. .نامزلا بسحب الو تاذلا بسحب ال نايعألل ثودحلا

 :ليلخلا ةصقب مهلالدتسا يف نيملكتملا ىلع ديشر خيشلا در

 اولدتساف ءماسجألا ثودحو ضارعألا ليلد ينعأ ليلدلا اذه يف مهتقيرط

 مانصألا ةيهولأ نالطب تابثإل مهرظان امدنع هموق عم ميهاربإ ليلخلا ةصقب

 .اهنودبعي اوناك يتلا

 "469 تينآلا بن كآ ٍ 3 آَبَلقط :ىلاعت هلوقب اوكسمتو
 وه اذه نأ اومعزو .ناكم اكم نم لاقتنالاو ةكرحلا وه لوفألا اولاقف

 اكسل ثودحلا ىلع هتلالدل ةيبوبرلل ىفانملا

 .ماسجألا ثودحو ناوكألا ةقيرط حيحصت كلذب اودارأو

 ماقم نكي مل هموق عم ليلخلا ماقم نإف لطاب لالدتسالا اذه نأ قحلاو

 .ىلاعت هلل اهتابثإو هللا نود نم نودبعي ام ةيهولأ لاطبإل ةرظانم ماقم لب رظن

 نايبو .لقعلاو ةغللاب اذه مهلالدتسا هللا همحر ديشر خيشلا در دقو

 :لاقف ةيآلل حيحصلا ىنعملا

 .ناكمإلا وأ ثودحلا ىلع هتلالدل ةيبوبرلل يفانملا وه اذه اولعجو ناكم

 تلمعتسا اهنأ برعلا نع ظوفحملا نإف هنيابي دق امب ءيشلل ريسفت وهو

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 ع ةيآلا «ماعنألا ةروس )20

 .(١1"و )٠١١/١- ٠١١ ضراعتلا ءرد : ةيميت نبا :رظنا (6)

 ضلك



 يف حاقللا اذكو لمحلا رارقتسا يفو موجنلاو نيرمقلا بورغ يف لوفألا

 بويغلا وهو يناثلا نم اهدارم نيع لوألا نم اهدارم نأ ملعف «محرلا

 ريغ رهاظ وهو رخآ ناكم ىلإ ناكم نم لقتنيو ءيشلا لوحتي دقو .ءافخلاو

 اضيأ ةيبوبرلل يفانملا ثودحلا ةلع هولعجيل ريغتلاب مهضعب هرسفو «بجتحم
 ."'اهلوفأب ريغتت ال موجنلاو رمقلاو سمشلا نأل هقباسك طلغ وهو

 لوقلا اذه در يف ًاضيأ ثيدحلا كلفلا ملعب ديشر خيشلا نيعتسيو

 - كلفلا ءاملع نم نيرخأتملا بهذمو» :لوقيف لالدتسالا اذه نالطب نايبو

 ءيه اهتكرحب ال ضرألا ةكرح ببسب نوكي امنإ اهلوفأ نأ - حيحصلا وهو
 تسيل قرشملا ىلإ برغملا نم تارايسلا ةكرحو اهرواحم ىلع اهتكرح نأو
 ."”2...ءيش يف دهاشملا اهلوفأ ببس نم

 ءاهل مهريسفت ًاضيأ لطبي يذلاو «ةيآلل حيحصلا ىنعملا نيب مث

 :لوقيف

 بكوكلا اذه برغ املف :يأ 469 تيفآلا ْبِحُأ آل َلاَم ّلَقأ آَمَلَقل»

 قفألا هبحم نيبو هنيب لوحيو .بجتحيو بيغي نم بحأ ال لاق .بجتحاو
 بح هسفنل راتخي ال قوذلاو ةرطفلا ميلسلا لقاعلاو . .بجحلا نم هريغ وأ

 نود وه يذلا بحلا ىف ىتح «هلامكو هلامج دقف هشحويو «هنع بيغي ءيش

 نم هنأل هلمكأو بحلا ىلعأ وه يذلا ةدابعلا بح امأو . .«ةدابعلا بح

 برلل الإ نوكي نأ زوجي الف ءحيحصلا لقعلاو ةميلسلا ةرطفلا ىضتقم
 ىسني الو لفأي الو بيغي ال يذلا «بيرقلا ريصبلا عيمسلا بيرقلا رضاحلا
 ."0(لهذي الو

 بكاوكلا ةدابع يف هموق لهجب فيطل ضيرعت مالكلا يفو» :لاقو

 وهو «مهتدابع رمأ نم ًائيش يردي الو ءمهنع بجتحي ام نودبعي مهنأب

 كنع نتي الو ُرِصْب الو ٌعَمْم ال اَم ُدَْت ملا كلذ دعب هيبأل هلوق نم برقي

 )١( قباسلا ردصملا :ةيميت نبا عم نراقو (069/ا/) رانملا ريسفت )١١١/١(.

 .سمشلا ةكرح ركني اضر ديشرلا نأ كلذ ينعي الو ؛ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)
 )0( رانملا ريسفت )/1/)0648(.

 ضني



 نإف لوفألا ريسفت يف راظنلا لوق ىلع ضيرعتلا اذه رهظي الو "7469 يس

 اوناك لب ةيمالكلا ا هذه نم ءيش ىلع اونوكي مل ميهاربإ موق

 . .اهتكرح عم اهمدقبو اهتيبوبرب نيلتاق كالفألا نودبعي

 نم هريغو يزارلا هركذ ام» :هلوقب كلذ لك ديشر خيشلا صخلي مث

 هيضتقي الو ةرابعلا هيلع لدت ال فلكت ةجاحملا هذه يف نيملكتملا يرسفم
 ©«. .ةجحلا هيلع فقوتت الو لقعلا

 :ملاعلا ثودح ةلأسمل حيحصلا لحلا

 ضفرو «ملاعلا ثودح ةلأسم يف نيملكتملا ةقي ةقيرط نم انفقوم وه اذه

 ليلدلا اذه لصأ نأ ررقن اننأ الإ ءاهمزاولو ماسجألا ثودحو ناوكألا ةلأسم

 وه ناسنإلا ثودحب نآرقلا لالدتسا ناك دقلو «لبق تركذ امكو ؛ حيحص

 الهسو «بكرم ريغ اطيسب الالدتسا ناك نآرقلا لالدتسا نكلو .هل ححصملا

 .تامدقم البو ةدحاو ةجرد نم «ءدقعم ريغ

 9 اَروَدَم اًكيَم كي مل ِرْهَدلأ ني ٌنيِم نكنإلا َلَع نأ لّهط :ىلاعت لاق
 . 049 اًريِصَب ب اًميَِس ُهَنلَعَجَم هلي جاَمْمَأ ٍةَفْطُن ني َنَنِإْلا اَنَقَلَ نإ

 .هثودح ىلع لالدتسالاو ناسنإلا ثودحب لالدتسالا نيب ريبك قرفلاف

 لالدتسالا يه نآرقلا يف ةروكذملا ةقيرطلا» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي

 اهوحنو ةدهاشملاب اهثودح مولعملا تاثدحملا نم هريغو ناسنإلا ثودحب

 ىلع هب لدتسي ناسنإلا ثودحف «ىلاعتو هناحبس قلاخلا دوجو ىلع
 ثداوحلا وأ ريغتلا ةنراقمب هثودح ىلع لدتسي نأ جاتحي ال «ءثدحملا

 يذلاو نيب هثودح ىلع لالدتسالاو هثودحب لالدتسالا نيب قرفلاو ..ء.هل

 .”(. .يناثلا ال لوألا نآرقلا يف

 .(؟) ةيآلا ءميرم ةروس )١(

 .(069//) رانملا ريسفت (0)
 .(هال٠لال) هسفن ردصملا (9)

 .(1-5) «ناتيآلا «ناسنإلا ةروس (5)

 )/75١9/9(. ضراعتلا ءرد (©)
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 هذه نإ) :لوقيف حيحصلا اهعضو يف ةلأسملا هذه ديشر خيشلا عضيو

 نم اهيفو نآلا هفرعن امك اهنم ءيش نكي مل ةثداح اهتلمج يف تانئاكلا
 مدعلا هردصم نوكي وأ ةفداصملاب لصح نوكي نأ ليحتسي ام ماظنلاو عادبإلا

 ملاوعلا يف بيجعلا ماظنلاو عادبإلا اذه نوكي نأ القع بجي لب «ضحملا
 ..يدوجو ردصم ةيضرآلاو ةيولعلا 1 0( هاي كلا م

 ةيولعلا ملاوعلا يف ةيهلإلا نئسلا ةلأسم دارطا نإ :لوقي نأ رظانللف»

 نأ ىلع نالدي .ناوكألا هذه عيمج يف ناقتإلا عم ماظنلا ةدحوو «ةيلفسلاو

 همكحل بقعم الو هتدارإل دار ال .ًامويق ًايح ًاميكح ًارداق ًاميلع ًاقلاخ اهل

 هلابي رطخي مل نإو نآرقلا ةقيرطل ًاعبتم ناهربلاب ًانمؤم نوكي اذهبو «هتمكحو
 ةقيرطلا هذهب لئاقلاف باوصلا وه اذهو .''”«نامزلا ثودحو تاذلا ثودح

 «ةيعرش ةيلقع ةقيرط نوكت عضولا اذه ىلع اهنأل «عرشلابو لقعلاب نمؤم
 ةيلقعلا قرطلا نم ةفسالفلاو نوملكتملا هركذي ام ةياغ لمأت اذإ لضافلا نإف»

 قرطلا نم نآرقلا يف ركذ ام ضعب ىلإ دوعي اهنم باوصلا دجو
 ,©06«. .ةيلقعلا

 وه وحنلا اذه ىلع ةقيرطلا هذه رابتعا ىلإ ديشر خيشلاب ادح يذلاو
 ةيرصعلا مولعلاب نيلغتشملا لوقعل ًاعانقإو ًاهيبنت لئالدلا برقأ..» اهدجو هنأ

 تادوجوملا نم هفرعن ام عيمج نأ وه مهعم تارظانملاو ةبرجتلاب تبث امك

 ارامعأ بكاوكلاو سمشلاو ضرألل نوردقيل مهنأ ىتح مهدنع ثداح

 نع الو هسفن نع ردصي ال دوجوملا نأب نوعطاق مهنإ مث ءاهثودحب مهعطقل

 49 َنوُمِنَحْلا مه ْمأ هش ٍرْيَغ ْنِم ْاُقِلُخ ْمآ# :ىلاعت لاق امك مودعم

 .©20(..يدوجو ردصم اهلك تادوجوملا هذهل نوكي نأ نيعتف

 )١( رانملا ةلجم )417/97(.

 .(085/05) هسفن ردصملا (9)
 .(7”” :ص) ةيناهفصألا :ةيميت نبا (*)

 .("ه) ةيآلا ءروطلا ةروس (4)
 ) )8رانملا ةلجم ١9/70 ١5٠0(.

 نيكل



 :ملاعلا ثودح نم ةفسالفلا فقوم

 مهنأ قحلاو ءملاعلا مدقب لوقلا مهنع روهشملاف ةفسالفلا امأو

 .دحاو لوق ىلع ًاعيمج اوسيلف كلذ يف نوفلتخم

 هيف مالك ةداملا ىف مهلو «ملاعلا ةروص ثودحب نولئاق مهنم ءامدقلاف

 .230بارطضا

 نيطاسأ امأو ءوطسرأ وه ةفسالفلا نم ملاعلا مدقب لاق نم لوأو

 هتدام يف مهل ناك نإو «ملاعلا ةروص مدقب نولوقي اونوكي ملف هلبق ةفساللفلا

 مهريغو برعلاو دنهلا نم نيكرشملا ةماع عم ةفسالفلا روهمجف .لاوقأ

 قولخم ثدحم امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا نأ ىلع نوقفتم «نييباتكلاو

 .نكي مل نأ دعب

 - ةداملا كلت نأ مهضعب نع يكح نكل «ةفسالفلا ريهامج بهذم وهف

 .""اضيأ لطاب يأر اذهو .ةيلزأ ةميدق - ملاعلا اهنم قلخ يتلا يأ

 ."”كلذ يف وطسرأ

 : ثلاثلا ىف اوفلتخاو نيرمأ ىف اوقفتا ةفسالفلا نأ قحلاو

 :وه هيلع اوقفتا يذلا لوألا رمألاف

 ةلعلا ىلإ هدانتساو يتاذلا هثودح ىنعمب هرسأب ملاعلا ثودح ١

 .مهدنع هيلع عمجم اذهف .ةلعافلا

 نأ ىنعمب «ينامزلا ثودحلا مدع ىلع مهقافتا وه :يناثلا رمألاو  ؟

 «رمكتسم مدعو قباس نمرب قوبسم ينامز عذب ملاعلا يأ - هدوجول نوكي

 .هزاوج مدع يف مهنيب فالخ ال امم اذهف

 .(؟ 80/8 ضراعتلا ءرد : ةيميتث نبا :رظنا )غ3(

 .(7١1؟8 -75١١1؟/١) هسفن ردصملا (؟)

 «ىلوألا .ط ("017 :ص) ةيمالكلا هؤارآو ينالقابلا :هللا دبع ناضمر دمحم :رظنا (6)

 .م1945 دادغب «ةمألا ةعبطم

 نضل



 قلخ لبق يأ يرهدلا ثودحلا وه ثلاث رمأ ىفف فالخلا امأو

 مدعلا نم هتلمجب ملاعلا ماظنل جرخملا عناصلا عدبملا ىلإ دانتسالاو «كالفألا

 ثودحلا نم عونلا اذهب لئاق نوطالفأف .رهدلا يف دوجولا ىلإ حيرصلا

 ."”هعابتأو وطسرأ فالخب

 ةمئأ عم اهتمئأو ةمألا فلس هيلع قفتاو ةاروتلاو نآرقلا هب ءاج يذلاو»

 . .هلبق ةقولخم تناك ةدام نم هثدحأو هللا هقلخ ملاعلا اذه نأ :باتكلا لهأ

 سمشلاو «مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا قلخ هنأ ربخأ امك

 ردقم نامزلاو ءامهقلخ دعب امهتكرحو ضرألاو تاوامسلا نم امه رمقلاو

 . .امهقلخ دعب ثدح امنإ  امهتكرحل ناعباتلا راهنلاو ليللا وهو  امهتكرحب
 ."”«رمقلاو سمشلا ةكرح ريغ ىرخأ ةكرحب ردقم نامزو ةدم مايألا كلتف

 ةفسالفلا يأر ضرعي ذإ ديشر خيشلا هررقي ام وه قباسلا ضرعلا اذهو

 0 :لوقي ذإ - هرظن يف - حيحصلا يأرلاب كلذ بقعي مث ًائيدحو ًاميدق

 رصعلا اذه ةفسالف دنع هيلع قفتملاف ةفسالفلا رظن يف ملاعلا ثودح ةلأسم

 ثداح وهف ةيوامسلاو ةيضرألا ملاوعلا هذه نم هب سحنو هارن ام لك نأ

 .ناك مث نآلا وه امك نكي مل هنأ ىنعمب

 ال قلطملا مدعلا نأو ميدق قلطملا دوجولا نأ ىلع نوقفتم مهو «نيوكتلا

 نحنو . .ءيش ال نم ءيش ثدحي ال هنأو «لقعلا هروصتي الو هل ةقيقح

 يف سيلف ؛مالسإلا اهررقو نآرقلا اهيلع ىرج يتلا ةقيرطلا اهنإ لوقن
 لاق لب «يلايخلا مدعلا نع ردص يقيقحلا دوجولا نأ ىلع لدت ةيآ هللا باتك

 نوكي ال وهو بيترتلا :ةغل قلخلاو 49 ابريق ردد روع لكك َقلَعَو»
 ير اننا ضل تومَسلأ نأ أَو نذل ٍِس 7 رلوأ» :لاق لب .مدعلا يف

 اًمْوُط اَينْنأ ِضْرَألِلَو ال َلاَمَه ُناَحُد و لأ ّلِإ وتس مم :لاقو 74 هتقنَفَف

 )١( :ص ) هسفن ردصملا 506 6605,

 1١7(.  ١؟؟/١) ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا (؟)

 .(؟) ةيآلا «ناقرفلا ةروس (9)
 .(090) ةيآلا فايبنألا ةروس (54)

١ 



 202. . 2074099 َيباط انين آَنلاَ مك وأ

 لاقف ملاعلا ثودحب اضيأ ءاج دقو نآرقلا هب ءاج يذلا وه اذه ناك اذإف

 امف 204. . © اود اعيَع نكي مل ِرهَدا َني نم نكنإلا لع َّقَأ لَم : ىلاعت
 :الئاق اذه انلؤاست ىلع ديشر خيشلا بيجي ؟نييأرلا نيب عمجلا هجو وه
 ,'*”ثداح '؟”نكمم هلك يذلا دوجولا اذه نأ ؛ةيمالسإ ةقيرطب ةلأسملا لحو»

 «هنع هرودص ةيفيك الو هتقيقح فرعت ال «ميدق بجاو بوجو نع ردص هنأو
 ."7(..ةمكحو ملعو ةردقو ةدارإب ردص هنأب ناهربلا ماق امنإو

 ملعو ةميدق ةدارإ نع ردص ثداحلا دوجولا اذه نأ ديشر خيشلا ىريف

 هتمكحو ىلاعت هللا ةدارإ نع هرودص الإ كلذ نوكي الو ةميدق ةمكحو ميدق

 .ةيفسلفلا ةلأسملا لح وه هيأر يف اذهو هملعو هتردقو

 هيلإ بهذ ام عم نآرقلا هب ءاج ام نيب قفوي نأ لواحي اذهب وهو

 ام نيب ةضقانم كانه نوكي الو رافكلا نم هعابتأو وطسرأ ادع ام ةفسالفلا

 .نيوكتلاو قلخلا قئاقح نم نآرقلا هب ءاج امو ءامكحلا هيلإ بهذ

 )١( ةيآلا «تلصف ةروس )١١(.

 .(587/6) رانملا ةلجم (؟)

 .ىلوألا ةيآلا ءناسنإلا ةروس (*)

 .ةفسالفلا حالطصا وه بجاوو نكمم ىلإ ميسقتلا (4)

 .نيملكتملا حالطصا وه ميدقو ثداح ىلإ ميسقتلا (©)

 .(085؟/6) رانملا ةلجم (5)

 ضف



 :ثلاثلا ثحبملا

 هنم قلخو بارت نم مدآ قلخ ىلاعت هللا نأ ىلع ةيوامسلا بتكلا تقفتا

 هلأ َدنِع ئسيِع َلَثَم ّثإ# :ىلاعت لاق «ًءاسنو ًاريثك الاجر امهنم ثبو هجوز
 سلا ايي :لاقو .204069) وكيك ك دل لاق رم با ني ٌمكَلَع مدا ٍلَكَمَك
 اريك الاجر امنع َّتَبَو اَهَجَدَر اني َقَلَكَو َوَدَِو نيْنَت ني ٌكَفلَع ىلا مكي وُ
 24 نو

 ىلاعت هللا نأ ديفت صوصنلا هذهو ,«"”باتكلا لهأ بتك اذه ىلعو
 قاقتشالاو روطتلاو ءاقترالاو ءوشنلا قيرطب ال ءالقتسم ًاعون ناسنإلا قلخ

 لباقم يف «قلخلا بقاعت» وأ ؛««يعفدلا قلخلا» ةيرظن يهو ءرخآ عون نم
 ةيرظنلا هذهو ««روطتملا» وأ «لهمتملا قلخلا» ب :لوقت ىتلا ةيداملا ةيرظنلا

 تلد دق ةقيقحلا يف تناك نإو ءرشع عساتلا نرقلا يف ترهظ ةريخألا
 ترشتناو ترهظف «مامألا ىلإ ةيوق ةعفد تذخأ اهنأ الإ «.كلذ لبق اهراكفأ

 يف نيدلا لاجر هيلع ماق يذلا «نيوراد» دي ىلع ةيملع ةقيقح اهنأ ىلع
 نكمي ال هنأل «ةسدقملا بتكلا فلاخ هنأل «هتقدنزو هرفكب اومكحو «هبروأ

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس )09(.

 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟) )١(.

 ) )6:نيوكتلا رفس :رظنا 0-1١/١".

 نضفوا



 ءدب نع ةلزنملا بتكلا يف ءاج ام نيبو ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظن نيب قيفوتلا

 :لوقيل ًاباتك فلأ ًادحاو الجر نأ الإ ءناسنإلا قلخ

 عم الو نآرقلا ماكحأ عم ضراعتي ال  هتوبث دنع  نوراد بهذم نإ»

 لوألا خيشلا رسجلا نيسح وه لجرلا اذه :''”«قلاخلا هللا دوجوب ناميإلا
 قلاخلا وه ىلاعت هللا نإ :لاقو «"«ةيديمحلا ةلاسرلا» يف .“"”لضر ديشرل
 هنأ وأ ءاهرّوطو ةداملا تاعونت عّون يذلا وه ناكأ ءاوس» هملعو هتردقب

 يتلا سيماونلا بجومب تاروطتلاو تاعونتلا كلتل ةحلاصلا ةداملا دجوأ

 لامك ىلع ةعطاق ةلالد لدي نيرمألا الكف ..اهئازجأ ةكرحبو ءاهيف اهعضو
 240(. . هتردق

 لصأ نع هيف ءاج امو ءاقترالاو ءوشنلا بهذم نأ يري ناك رسجلا نإ

 ةضراعتم وأ ؛ةقيقحلا نع ةديعب رومأ ىلع يوطني ال «ةايحلاو ناسنإلا عون

 ةلأسمو ءريهشلا ليوأتلا نوناق ىلع ءانبو ."”ايعطق ًاضراعت نيدلا ماكحأ عم

 صوصنلا نم ةعيرشلا يف درو يذلا نأ رسجلا ىري «لقنلاو لقعلا ضراعت
 مل صوصن يه امنإ «عاونألا عونتو ناوكألا قلخ نأشب ةيعطقلا ةرتاوتملا

 تابثإ وأ يفن ىلع لدي ام صوصنلا يف دري ملو ٠ .قلخلا ليصافت اهيف نيبي

 يف صوصنلا نأل .2”اقلطم فقوتلا بجيف .يروطتلا وأ «يعفّدلا قلخلا
 ىلع رسفت نأ لمتحي صوصنلا هذهف «كاذ وأ اذه يف ًاصن تسيل كلذ
 ةيرظنلا هذه قيبطت نايب رسجلا لواحو «*”ءوشنلا بهذم وأ قلخلا بهذم
 ."0ىنعملا اذه ىلإ ريشت يتلا تايآلا ىلع

 )١( :ص) ناميإلا ةصق :رسجلا ميدن :رظنا 194(.

 .ه884١ ةنس هباتك رسجلا فلأو ءةحفصلاو هسفن ردصملا :رظنا ()

 .ه1867١ «ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ .ط 5١١( :ص) ةيديمحلا ةلاسرلا :رسجلا نيسح :رظنا ©

 5١8(. :ص) ناميإلا ةصق :رسجلا ميدن (4)

 هسفن ردصملا (©)

 5١5(. :ص) هسفن ردصملا (5)

 25١7 51١6(. :ص ) هسفن ردصملا (90

 .(7١5ص) هسفن ردضملا (4)

 ضد



 نإ» اضر ديشرل ريخألا خيشلا هدبع دمحم لاق يأرلا اذه لثمبو

 نأ يغبني نآرقلا نإ :لاق الو مهلك رشبلا ابأ مدآ نوك فني مل مامإلا ذاتسألا

 نوك نوفني نيذلا يأر تبث دق هنإ :لاق الو «هريغ وأ نوراد قفاويل لوؤي

 نولوقي ام تبث اذإ هنأ هيأر ىراصق امنإو ..ًايعطق ًاتوبث رشبلا عيمجل ابأ مدآ

 ةيآلا مهف امنإو ..مالسإلا ىلع ةهبش نوكيف نآرقلل ًافلاخم كلذ نكي مل
 ملص يف نآرقلا يف نماعلا ل لاجم الد ضارتعا هيلع دري ال حيف اهلاثمأو

 يفت نم ٌرَفَلَح ىلا ثيم ْاُعَتَأ سائلا ايياي# :ىلاعت هلوق ينعي .''”2. .ةلأسملا
 0 اَهَجوَر 44 ابي ّقَْعَو ردو

 ًاضيأ وه عبات لهف اضر ديشرل نيخيشلا نيذه يأر اذه ناك اذإف
 بهذم ىلع نآرقلا قيبطت ةلواحمب اضر ديشر مهتا دقل ؟كلذ يف هيخيش
 ىلإ ريشت يتلا تايآلا ليوأتو رشبلل  مالسلا هيلع  مدآ ةوبأ راكنإو نوراد
 ."”هيأر تابثإ لجأل ىنعملا اذه

 اضر ديشر لقن .'*”4ِوَدِبَو نيْفَن ني ُوَفَلَح ىِرْلاه :ىلاعت هلوق دنع
 صنلاب مدآ ةدحاولا سفنلاب دارملا سيل» :هلوق وهو ءاهل هدبع دمحم ريسفت

 لهأ هب داري اذه لثم ءادن لك نإ :لوقي نم نيرسفملا نمف ءرهاظلاب الو

 سفنلا نأ «ءشيرق ونب هنم مهفي نأ زاج انه اذه حص اذإف .شيرق وأ ةكم

 اومهفي نأ زاج ةماع برعلل باطخلا ناك اذإو .ناندع وأ شيرق ىه ةدحاولا

 باطخلا نإ :انلق اذإو ,ناطحق وأ برعي :ةدحاولا سفنلاب دارملا نأ هنم

 مهفت ةمأ لك نأ كش الف ممألا عيمجل يأ «مالسإلا ىلإ ةوعدلا لهأ عيمجل
 نأ نومهفي مدآ ةلالس نم رشبلا عيمج نأ نودقتعي نيذلاف ءهدقتعت ام هنم

 رشبلا فانصأ نم فنص لكل نأ نودقتعي نيذلاو ءمدآ ةدحاولا سفنلاب دارملا

 يف هدبع دمحم ريسفت ىلع ضرتعمل ًاباوج كلذ :لاق دقو 077 -77/17) رانملا ةلجم )١(
 .اهنم ىلوألا ةيآلا :ءاسنلا ةروس

 )١(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)

 .(54 -58/) رانملا ةلجم :رظنا 9*6

 )١(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (84)

 ضفن



 تايآ يف درو امو» :لاق مث "200...نودقتعي ام ىلع سفنلا نولمحي بأ
 ًاصن دعي الو اذه يفاني ال مدا َنَبي# :هلوقب سانلا ةبطاخم نم ىرخأ
 نوكي نأ باطخلا ةحص يف يفكي ذإ هئانبأ نم رشبلا عيمج - نوك يف ًاعطاق

 200. .مدآ دالوأ نم ليزنتلا نمز يف مهيلإ هجو نم

 نيملسملا ريهامج ناك اذإ» :هذاتسأ مالكل ًاحضوم اضر ديشر لاق مث
 نم الو ةيآلا صن نم كلذ اوذخأي مل مهف مدآب انه ةدحاولا سفنلا اورسف
 اوفلتخا دقو ءرشبلا وبأ مدآ نأ يهو مهدنع ةملسملا ةلأسملا نم لب ءاهرهاظ
 َلَحَجَو َوَدَِو نفت ني ْمكَقَلَ ىلا َرْم :ىلاعت هلوق نم ريبعتلا اذه لثم يف
 يأ» :لاق ةيآلا هذهل هريسفت دنعو .©204..0”1...اهلِإ نكسيل اَهَجْوَر اَنِ
 اَبنِم َلَعَجَو# ًايوس ًارشب اهروص «ةدحاو ةقيقح وأ دحاو سنج نم مكقلخ
 اناكف اهسنج نم ًاجوز اهل لعج يأ ءًايجوز ًانوكس .'””4اهيلِإ ْنْكَسِيِل اَهَجْدَن
 ٍرْكَذ نم ٌرتَقلَح انِإ ُساَلَأ اًيأتي# :ىلاعت لاق امك ءىشثنأو ركذ نيجوز

 «نينثا نيجوز ءايحألا نم عون لكو سنج لك نم قلخ هنأ امك 4و :

 دهاشن اننإو ."”3©(4) نورد كلل يمد اَذَلَح ين لُكِح نير : لجو زع لاق
 ركذ :نيتّيون ىلع يوطنت مسجلا اهب ىمني يتلا ايالخلا نم ةيلخ لك نأ
 فيك يردن ال اننكلو ...ًارج ملهو .ىرخأ ةيلخ امهنيب دلويف نانرتقي «ىثنأو
 آم :ىلاعت لاق «ىثننأو ًاركذ تناكف ءاهتدحو دعب ىلوألا سفنلا تجودزا
 افلا ١ 04ج جي َنَلَح اكو ضل ٍِتاوكّصلأ َّقْلَح يعد

 )١( رانملا ريسفت )777/5(.

  )0.(4؟15/4) هسفن ردصملا

 .(188) ةيآلا :فارعألا ةروس (0)

 .(7”:؟90/5) رانملا ريسفت (54)

 .(189) ةيآلا «فارعألا ةروس (©)

 .(17) ةيآلا «تارجحلا ةروس (5)

 .(19) ةيآلا «تايراذلا ةروس (0

 .(61) ةيآلا «فهكلا ةروس (4)

 .(01ا//9) راتملا ريسفت (9)

 ىنضرحا



 ماقملا اذه يف مامإلا ذاتسألل» :لاقف هذاتسأ يأر اضر ديشر رسفو

 ةدحاولا سفنلاب دارملا نوكي نأ ىبأي ةيآلا هذه رهاظ نأ :امهدحأ :نايأر

 ةضراعم نم هركذ امل .ال مأ رشبلا عيمجل بألا وه ناك ءاوس يأ ءمدآ

 عطاق يلوصأ صن نآرقلا يف سيل هنأ اهيناثو . .هل ةيخيراتلاو ةيملعلا ثحابملا

 ."”..مدآ ةيرذ نم رشبلا عيمج نأ ىلع

 نع رظنلا فرصب سفنلا ظفل» نم ردابتملا نإف كلذ ىلع ءانبو

 نم مكقلخ يأ ...ةقيقحلا وأ ةيهاملا يه اهنأ تاملسملا ديلاقتلاو تاياورلا

 ةقيقحلا هذه نوكت نأ نيب اذه يف قرف الو «ةدحاو ةقيقحو دحاو سنج

 هريغب تئدب وأ نيملسملا روهمجو باتكلا لهأ هيلع امك مدآب تئدب

 نأ نيب الو «نيثحابلا ضعب هيلع امك لوصأ ةدعب تئدب وأ ...اوضرقناو

 ."”(. .القتسم قلخ وأ تاناويحلا ضعب نع ىقترا امم لوصألا كلت نوكت

 هانررق يذلا هجولا ىلع هانعمف» 4اَهَجْوَر ابي َقلَخَوط :ىلاعت هلوق امأو
 ىنعمب هيلع ريمضلا ةداعإو سنجلا ىلع سفنلا لمحب مادختسالا قيرطب رهظي

 روهمجلا لاق امك كلذ بساني فوذحم ىلع فطعلا لعجي وأ نيجوزلا دحأ

 262 . كانا اه حلا[ همم ءاإع 1
 . (. . .اهسنج نم اهجوز اهل قلخ مث الوأ ةقيقحلا كلت دحو وأ

 يجيردتلا قلخلا ةيرظن نيب سيل هنإ) :اضر ديشر ىشم هيخيش يأر ىلعو
 2 . . 55 ةازام .
 . 2.0. .ةاروتلا صوصن نيبو اهنيب دجوي امك يقيقح ضراعت مالسإلا صوصنو

 لوألا هخيش نم هدافتسا يذلا هيأر ناك اذه نأب اضر ديشر حرصيو

 راصو حص نإ - ضقني ال نيوراد بهذم نأ . . .دكؤأو» :رسجلا نيسح

 لوقب لوقي نم مهريغو ءابطألا نم فرعأو «مالسإلا دعاوق نم ةدعاق - ًانيقي

 .””«ًاحيحص ًاناميإ نونمؤم مهو نيوراد

 .(55؟5/4) هسفن ردصملا )١(

 ٠ .("””ا//4) هسفن ردصملا (؟)

 ,(”:70/5) رانملا ريسفت (9)

 )095/9٠(. رانملا ةلجم (؟)

 )9/*١١ - ١١5(. رانملا ةلجم :رظنا و «(ةيشاحلاب 760/١59" 54/) رانملا ةلجم (©)

 ضف



 ناك دقف نيوراد ةيرظن ًاملسم اضر ديشر نكي مل لاح لك ىلعو

 بيجي ًاضيأ هنكلو .اهب نيكسمتملاو اهباحصأ ءارآ دنفيو اهتاهبش نع بيجي

 لب ؛مدآ ةوبأ ركني ال فقوملا اذه يف وهو ."'اهتحص ضرف ىلع اهنع
 ةيرظن يف فقوتلا وهو ءريخألاو لوألا هخيش هفقو يذلا هسفن فقوملا فقي
 ةافو دعب  ىنعملا اذه ىلإ ريشت ىتلا تايآلا رسفي اضر ديشر ناكو .نيوراد

 .””نيط نم قلخ هنأو رشبلا وبأ وه مدآ نأ ىلع  ريسفتلاب هدارفناو هخيش
 ول  اهتضراعم مدعو نيوراد ةيرظن يف هفقوت عم هيأر وه اذه نوكيف

 .نآرقلل - تحص

 ناك نإف  نيدلا يف داحلإلل ًاساسأ تناك نيوراد ةيرظن نأ ةقيقحلاو
 ًاساسأ تناك هتيرظن نأ الإ ءىهلإلا قلخلا ةيضق هذه هتيرظنب ركني ال نيوراد
 .مهداحلإ يف مهل ةجح ةيرظنلا هذه اولعجف ةفسالفلا نم هدعب ءاج نمل
 نيوراد لوق درجم سيلو ءداحلإلا ساسأ وه اذهو «يتاذلا دلوتلاب مهلوقو

 نب لأ ٌجِري» هللا نإف دامجلا نم ةايحلا قلخب لوقلا وه سيلو ءروطتلاب
 .«©يتاذلا دلوتلاب لوقلا هنكلو "”4ِقِمْلَ

 ناسنإلا ىلع ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظن قيبطت نإف :ءيش نم نكي امهمو
 سفن نم مهقلخ عم ًاعطق فلتأي ال ءدرقلاك رخآ ناويح نم هقاقتشاب لوقلاو
 ىلع ةيرظنلا كلت قيبطت ىنعم سيل اذإ «ةدحاولا سفنلا تناك ًايأ ةدحاو
 لصأ ىلإ اوعجريف رشتني مث دحاو درق نم دحاو ناسنإ قتشي نأ رشبلا

 ءيصخشلا دحاولا ىلإ عاونألا لصأ عوجر ىبأي ةيرظنلا ساسأ لب ءدحاو
 قلخ يذلا لصألا نع «ِةَدِدبَو سقت ريبعت درجمب ةيرظنلا كلت ىبأت ةيآلاو
 نإ" :لئاقلا لوقف ةدحاولا سفنلا كلت نم دارملا ناك ام ًانثاك رشبلا هنم

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )8/ 97١و١541/4 رو١#لاوه  500 (.

 .ةيرظنلا هذه لطبي ام لك رشنب عراسي ناكو (778/8و 797/) رانملا ريسفت :رظنا (9)

 .(170/81) رانملا ةلجم :رظنا

 .(94) ةيآلا «ماعنألا ةروس ()

 71١7(. :ص) ناميإلا هصق :رسجلا ميدن :رظنا (9)

"4 



 هيلع صنت مل نإ هنأل هيدجي ال «مدآ ىلع صنت ال ةيآلا يف ةدحاولا سفنلا
 وهف مدا نع ةرابع يه تناك نإف «ةدحاو سفن» ىلع اهصن يف كش الف

 فالخ وهف «دحاو درق» نع ةرابع تناك نإو ؛ لئاقلا دنع ضورفملا فالخ

 قلخب حيرصتلا نم رخألا تايآلا يف ام عم اذه .'")ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظن

 مك لكم ا َدنِع ىَسيِع َلَثَم َتِإ# :مأو بأ ريغ نم هقلخو بارت نم مدآ
 َكْيَر لَك ذإ# :ىلاعت لاقو "740 نوكيَك ّك دل لاق مث ٍباَر ني ُمكَلَع
 1 امَمَك جري ني وي ْتْمَيَو ميم ذك ©) نبي رد كن اك يَ نإ دكيتتل
 ."20409 َقيِحَس

 ءدب» اهيف ثحبت يتلا ةرتفلا هذه نإف اهسفن ةيرظنلاب قلعتي ام امأو
 ةحارص يف نلعأو هسفن ىلع اهرظح ًامارح ةقش ملعلا اهربتعا دق «قلخلا
 لماعت ملعلا مساب نالا اهماحتقاف ءهلمعو هملع دودح نع اهجورخ ةلماك

 مسالا اذه تحت ردصي مكح لكو .راعتسم بوثب رتستو ءفيزم كصب

 «ةيعرشلا هتطلس نم لوألا نكرلل ًادقاف ءلوزعم ضاق نع ًارداص نوكي

 رصعلا تانايدب ةصاخلا راثآلا نأب نوفرتعم صوصخلا ىلع تانايدلا وخرؤمو

 الإ اهيف ضوخلل ليبس الف ءامات الهج انل ةلوهجم لازت ال هلبق امو يرجحلا
 الو ٍضْرأْلاَو توسل َنلَح مهيدَبْسأ اا «2*”بيغلاب عجرلاو نهكتلا نم برضب
 04 ادْمَع نري دم تك امو مَ َقلَ

 ملعلاو لقعلا فقوم :هل رظنا و (4 - 8 :ص) رشبلا فقوم :يربص ىفطصم :رظنا )١(
54/0 _ 0817 

 .(09) ةيآلا «نارمع لآ ةروس (7)
 .(97 لكل١) ةيآلا ءص ةروس (9)

 .ط (158/5 :159/؟9) عاونألا لصأ :نيوراد :رظنا و (7١١:ص) نيدلا :زارد :رظنا (4)
 .م1974١ .ةرهاقلا ءروصعلا راد

 )0١(. ةيآلا :فهكلا ةروس (©)

 ضخ





 :تلاثل) لصفلا

 تافصلاو ءامسألا تابثإ يف اضر ديشر جهنم

 :ثحابم ةثالث هيفو

 :بلاطم ةعبس هيفو ؛ ىنسحلا ءامسألا تابثإ ىف :لوألا ثحبملا

 .ةيهلإلا ءامسألا نم سانلا فقوم :لوألا بلطملا

 .ىمسملاو مسالا ةلأسم :يناثلا بلطملا

 .ىلاعت هللا ءامسأ ةفرعم رداصم :ثلاثلا بلطملا

 .ىلاعت هللا ءامسأ ددع : عبارلا بلطملا

 .ىلاعت هللا ءامسأ ءاصحإ ىنعم :سماخلا بلطملا

 .مظعألا هللا مسا :سداسلا بلطملا

 .ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا :عباسلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؛ةيهلإلا تافصلا دعاوق يف : يناثلا ثحبملا

 .ةلمج هل اضر ديشر ريرقتو تافصلا يف فلسلا جهنم :لوألا بلطملا
 .نيملكتملا دعاوق نم اضر ديشر فقوم :ىناثلا بلطملا

 هيفو ؛اضر ديشر اهنع ملكت يتلا تافصلا :ثلاثلا ثحبملا

 .تافصلا ميسقت :لوألا بلطملا

 .ةيلقعلا تاذلا تافص : يناثلا بلطملا

 .ةيلقعلا لعفلا تافص :ثلاثلا بلطملا
 .ةيربخلا تاذلا تافص :عبارلا بلطملا

 .ةيربخلا لعفلا تافص :سماخلا بلطملا

 فق





 ال ذإ .ايلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب ناميإلا ىلاعت هللاب ناميإلا نمو

 تايآ هيفو ءهتافص نم ةفص وأ ىلاعت هل مسا ركذ نم هتايآ نم ةيآ ولخت

 اهلصفتو ادرس اهدرست «ءهتافصو هللا ءامسأ ركذ الإ اهيف سيل اهرسأب

 ةقفاوم هللا تافص ىف ةرتاوتم للي هللا لوسر نع رابخألا تءاجو

 .ميلستلاو ناميإلاو ةفرعملاو تابثإلا ليبس ىلع فلسلا اهلقن هللا باتكل
 هيف امو هباتكو هللاب نمآ لك نونمؤملاو هبر نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآو

 مهفالخ ةاورلا انل لقن دقو .تافصلاو ءامسألاو ماكحألاو رابخألا تايآ نم

 نم مهيلع لكشأ امع مهيبنل مهتلئسأ انل اولقن امك ءماكحألا يفو ريسفتلا يف

 «تافصلاو ءامسألا باب يف فالخ مهنع لقني مل نكلو :''”باتكلا تايآ

 ."”تايآلا نم هيف درو ام لاكشتسا الو

 )١( :ح ءملظ نود ملظ :باب ءناميإلا :ك :حيحصلا :يراخبلا :اًلثم رظنا 755 ]٠١9/1[
 :ح 2«. .هوفخت وأ مكسفنأ يف ام ودبت نإو» :ب ؛«ةرقبلا ةروس ريسفت ءريسفتلا :كو

  6هاللخ] _ 65.

 ةسسؤم .ط (707/1) ططخلا :يزيرقملاو 209١7/0١« ةلزنملا قعاوصلا/ميقلا نبا :رظنا (؟)

 .٠ رصم «يبلحلا

 ىف



 (""ههرد نب دعجلا اذهب ملكت نم لوأو

 نم اوناكو "”«نارح» هدلب لهأب اذه يف «مهرد نب دعجلا» رثأت دقو

 ام وأ ةيفاضإلا وأ ةيبلسلا تافصلاب الإ برلا نوفصي ال نيذلا "”ةئباصلا
 50 . بكرت

 دقو '"”«ةيمهجلا» هيلإ تبسن يذلا ؟*”ناوفص نب مهجلا خيش وه دعجلاو

 ةثلاثلا ةئاملا ىفو .2""”ةيناثلا ةئاملا دودح ىف ةينانويلا بتكلا بيرعت ةلب نيطلا داز

 قلل

 قفز

 يف

 قا

0) 

270 

 نيرشعو فين ةنس تام «تافصلا يف مالكلا عدتبا نم لوأ ءرامحلا ناورم بدؤم وه

 يف هتلاقم ببسب هللا همحر يرسقلا دلاخ هحبذ لاض عدتبم «نيعباتلا يف هدادع «ةئامو

 ىوتفلا :ةيميت نباو «(575/) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :رظنا .تافصلا

 ((١؟5/١) ىواتفلا عومجم نمض يهو ءرصمب «ةيفلسلا .ط )17-١15( ةيومحلا

 )700/1١(. ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نباو «(577/5) ريسلا :يبهذلاو

 نادلبلا مجعم :توقاي :رظنا .ةئباصلا نطوم «ماشلاو لصوملا قيرط ىلع ةنيدم يه

 ه١

 مهو «غازو لام اذإ لجرلا ابص نم «ءايبنألا جهن نع اولامو اوغاز مهنأل ةئباص مهل ليق
 ميهاربإ مهيلإ لسرأ ىلاعت هللا نأ ءاملعلا ضعب ىريو ءهنع اولام مث حون نيد ىلع اوناك

 للملا :يناتسرهشلا :ةنايدلا هذه دئاقعو مسالا اذه ريسفت يف رظناو .مالسلا هيلع
 .ه517١ ةيناثلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط .اهدعب امو (894١/؟) لحنلاو

 مهدنع لدت اّلثم ملعلا ةفصف «يفنم يأ بولسم رمأ ىلع لدت يتلا يه ةيبلسلا تافصلا
 «ريغلل ةفاضم ةفص ىلع لدت اهنأ :ينعت ةيفاضإلاو ؛ملعلا توبث ال لهجلا ءافتنا ىلع

 امهنم بكرتت يتلاو .هلل قلخلا ةفص توبث ال .هل قولخم دوجو ينعت الثم قلخلا ةفصف
 ثودحلا يبلسلا هانعمف لوألا :لثم ءرخآ رابتعاب ةيفاضإو رابتعاب ةيبلس تناك ام :يه

 .(57:ص) ةيربلا بر حتف :نيميثع نبا :رظنا .هدعب ءايشألا دوجو يفاضإلاو

 رانلا ءانفو ءربجلاب لوقلاو تافصلا يفن هيلإ بسن ةعدبلا سأر «يذمرتلا يبسارلا وه
 :يناتسرهشلاو )778/١(« تالاقملا :يرعشألا :رظنا .ه1١؟8 ةنس لتق كلذ ريغو

 د .ط(0/١37 عيراتلا :يربطلاو (51/1) ريسلا :يبهذلاو )77/١(« لحنلاو للملا
 .ةيناثلا ءرصم «فراعملا

 0 تالاقملا :يرعشألا:رظنا .ةلاضلا قرفلا ىدحإ ءمهجلا ىلإ ةبسن

 ط 75(١١2:ص) قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلاو )07/١« لحنلاو للملا :يناتسرهشلاو
 .ديمحلا دبع نيدلا يبحم :ت ءرصم/حيبص يلع دمحم
 .(0 :ج) ىواتفلا عومجم نمض (؟١:ص) ةيومحلا :ةيميت نبا :رظنا

 نير



 يسيرملا ىفوتو هتقبطو 0”)2ىسيرملا ثايغ نب رشب» ببسب ةلاقملا هذه ترشتنا
 بتك يف ةيح تيقب لب «هتومب تمت مل هتاهبشو هتاليوأت نأ الإ .ه118 ةنس

 .هذعب نم نيملكتملا

 رهشأو هتقبطو يسيرملا ىلع درلا يف هللا مهمحر ةمئألا فنص دقو

 ديعس نب نامثع :هفنص ام وه نآلا ىلإ ًادوجوم لاز الو كلذ يف فنصم

 رفكب فلسلا نم ريثك مكح دقلو .'"”ه588 ةنس ىفوتملا يمرادلا
 ." يسيرملا هلا

 يف نوملكتملا اهلوانتو يسيرملا تاليوأتو تاهبش رثكأ تيقب دقل

 دوجوم وه ام عم اهنم يمرادلا هركذ ام نيب ةنراقملاب كلذ حضتيو مهتافلؤم

 دوهج لصاوتت نأ دب الف كلذك رمألا ماد امو «“*”مويلا موقلا بتك يف

 نم ءاملعلا ماق دقف العف ثدح ام وهو .«تاهبشلا هذه در يف ءاملعلا

 نأ ىلإ .'*”تاليوأتلا هذه باحصأ ىلع درلل فيلأتلاب مهدعب نمف فلسلا

 «فسوي يبأ نع هقفلا ذخأ «باطخلا نب ديز ىلوم ةميرك يبأ نب ثايغ نب رشب وه )١(
 ريسلا :يبهذلا :رظنا .ه714 ةنس تام «ةنييع نب نايفسو ةملس نب دامح نع ىورو

 ١ .(4؟0/5) لوصألا حرش :يئاكلاللا رظناو )٠١/44(
 دنسملا بحاص دقانلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا :ديعس نب دلاخ نب ديعس نب نامثع وه (؟)

 دماح دمحم :هعبطو ««يسيرملا ىلع درلا» فنص «ليلقب نيتئاملا لبق دلو «فيناصتلاو

 ًاريصب ةنسلاب ًاجهل ناك ؛«ةيمهجلا ىلع درلا» ًاضيأ فنصو ءاضر ديشر ذيملت يقفلا
 .(3517 79719/1) ريسلا :ىبهذلا :رظنا .ه٠718 ةنس تام «ةرظانملاب

 .(45/6) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا دنع كلذب هيلع مكح نم ءامسأ :رظنا ()
 :يزارلا عم نراقو (24 و715 و19١ :ص) يسيرملا ىلع درلا:يمرادلا :الثم :رظنا (4)

 .رصمب ةيملعلا ناتسدرك .ط ١18( و9١٠ و8١٠ و7١٠ و7” :ص) سيدقتلا ساسأ

 (؟77 و7117 و7١7: ص) ةسمخلا لوصألا حرش رابجلا دبع عم ًاضيأ نراقو .ه4
 رادلا .ط (15”7 :ص) «لازتعالا لصف» :رابجلا دبع :رظناو ءرصمب ةبهو ةبتكم .ط

 ساسأ ىلع در دقو 22١7 :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :عم نراقو ةيسنوتلا
 ةعبطم .ط .ةيمهجلا سيسأت ضقن :مساب هضعب عبط لفاح فلؤم يف ةيميت نبا يزارلا

 .- هللا همحر لصيف كلملا نم رمأب ةكمب ةموكحلا

 ىواتفلا عومجم نمض (75 :ص) ةيومحلا :ةيميت نبا :دنع تافلؤملا هذه ضعب :رظنا (5)

 6 ح

 نفيأي



 تاوصأ تلعو تفخ دق ةنسلا توص ناكو «ةيميت نبا رصع ءاج
 كلذ نم ىتأو ةوقب هنلعأو فلسلا بهذم رصنو ةيميت نبا ءاجف «نيملكتملا
 بهذم رهظو ناكم لك يف هاواتفو ةيميت نبا لاوقأ ترشتناو .بيجع ءيشب

 نبا بتك ىلع اضر ديشر خيشلا علطا دقلو ءرثدني نأ داك ام دعب فلسلا
 نيملكتملا بتك ىلع أشن ناك امدعب فلسلا بهذم اهنم فرعو ةيميت
 نبا تاريرقتو فلسلا بهذمب اضر ديشر عنتقاو ءيسيرملا ءارآ ىلع ةلمتشملا

 ."0:بتكلا هذه ةسراممب الإ فلسلا بهذمي يبلق نئمطي مل يننإ»

 هرثأت ىدم ًائيبم اضر ديشر هيلع رقتسا يذلا بهذملا روصأ يلي اميفو

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفملا اذه تمسق دقو .بهذملا اذهب هعانتقاو اضر

 يف :ثلاثلاو «ةيهلإلا تافصلا يف :يناثلاو «ىنسحلا ءامسألا يف :لوألا

 )1١( رانملا ريسفت )581/1(.



 :لوألا ثحبملا

 ىنسحلا ءامسألا تابثإ

 :ديهمت
 المجم ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هلل ىنسحلا ءامسألا تابثإ درو دقل

 | َهَلِإ آل هلأ :ل لاقو 02 ةوغدات يَسْلْل ةاسألا هَّيَوال :ىلاعت لاق .الصفمو
 هلوق ىف امك ٠ اليصفت ءامسألا هذه ركذ دروو ' ”9©4 نفل يسأل ُهل وه

 ميا نمل ره ٌوكَهَشلاَ ِبيَملا ُملدع وه الإ َهلِإ هل ىلا هنأ َرْمِل :ىلاعت
 ُريِرَمْلا ٌنِميهَمْلا ٌنِمّْوُمْلَ مكس ش :وُدُقْلا كِلَملا َرْه اَّلِإ َهَلِإ آل فَلا ُهَّشأ ره

 ٌدوصملا ئرابلا ُقلَحْلا ُدّنأ َوْه ره 9 ف د اَنَع ِهَلَأ ٌنَحَبْس ُذْيَكَتمْل ا

 .74© زينل ذيزتلا َوْغَم سالو توتعتلا ىف ام مل عيب ىدخلا ةمتنلا
 نا تايآلا نم ًاريثك زيزعلا هباتك يف ىلاعتو هناحبس هللا متخيو

 نك هَل َّنِإ» :هلوقو 0 < ع ُهَّنأَو» :ىلاعت هلوقك ىنسحلا
 ةئسلا يفر 49 هت ُرْوُفَع هلل كأ 3“ هلوقو .*”409 اَميكَع

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس )18٠0(.

 )0( ةيآلا :هط ةروس )8(.

 .(514 17؟) ةيآلا رشحلا ةروس ()
 .(777) ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)
 .(؟5) ةيآلا ءاستلا ةروس (6)

 .(* 8) ةيآلا :ةدئاملا ةروس (5)

 نفيا



 اهنم «لجو زع هل ءامسألا ركذو ىلاعت هلل مسالا ةبسن نم نآرقلا يف ام لثم

 رضي ال يذلا هللا مساب» :هلوقو .''”ةايحأو تومأ كمساب مهللا» :ِِكَك هلوق

 تفلتخا دقف كلذ عمو "”«مالسلا وه هللا نإ» :هلوقو "”(. .ءيش همسا عم

 ءاهيناعم يفو اهيف دحلمو يفانو تبثم نم ىلاعت هللا ءامسأ يف سانلا فقاوم

 ءاهئاصحإ ىنعم يفو «مظعألا مسالا يفو اهنييعتو اهددع يف فالخ عقو امك

 .لئاسملا هذه نم اضر ديشر فقوم ىلع فرعتن يلي اميفو

 :لو'الا بلطملا
 ةيهلالا ءامسأالا نم سانلا فقوم

 ؛ىلاعت هلل ىنسحلا ءامسألا توبث لوح فالخ عقي ال نأ بجاولا ناك

 ىلع ىرج رمألا نكلو ءاهرهاظ نع اهفرصي اهل فراص الو «ناسحإب مهعبت
 .ماكحأو ناعم نم هيلع تلد امو ءامسألا '*”«ةيمهجلا» تفن دقلف ءهتنس ريغ

 ءملع الب ميلع :اولاقف ءاهيناعم نود ءامسألا '*”«ةلزتعملا» تبثأو
 م لب

 .٠ خلإ . . عمس 2 يمس

 مهنأ الإ «ىلاعت هللا ىلع ءامسألا قالطإ نوركني ال ءامسألا ةافنو

 )١( :م «ماق اذإ لوقي ام :باب :تاوعدلا :ك :حيحصلا :يراخبلا 57115 )١١7/11(.

 :ح «ىسمأ اذإو حبصأ اذإ ءاعدلا يف ءاج ام باب «تاوعدلا باوبأ :نئسلا يذمرتلا (؟)

 .بيرغ حيحص نسح :لاقو (:06/ه) 5”

 .(777/؟ حتفلا) 871١ :ح ءةرخآلا يف دهشتلا باب :ناذألا :ك ءحيحصلا :يراخبلا (6)

 .2"* 4 :ص) رظنا ءاهفيرعت قبس (:4)
 قلخب لوقلاو تافصلا يفنو ءردقلا راكنإب لوقلا مهيلإ بسن ءءاطع نب لصاو عابتأ (6)

 57١ -5١(. :ص) قرفلا نيب قرفلاو )78/١(« لحنلاو للملا :رظنا .نآرقلا
 «توريب «ينانبللا يبرعلا باتكلا راد.ط )١79/١(« دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا نبا :رظنا (5)

 يمرادلل يسيرملا ىلع درلاو «254 :ص) ىنسحلا ءامسألا حرش :يزارلا :ًاضيأ رظناو
 تايلكلا .ط ءاهدعب امو 5٠١( :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبعو «(7 :ص)

 .ه95١ «.ةرهاقلا «ةيرهزألا

 انفو



 ."”يقيقح ال يزاجم ىلاعت .هيلع اهقالطإ نإ نولوقي

 امو «ىنسحلا هللا ءامسأل نيتبثملا قيرف فقو ةافنلا ءالؤه لباقم ىفو

 حلاصلا فلسلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو ءايلعلا تافصلا نم هيلع تلد
 هل هتبثأ وأ هباتك يف هسفنل هللا هتبثأ ام تابثإ :كلذ يف مهبهذمو .مهعبت نمو

 ."”فيقوتلا اهيف نوزواجتي ال ِهكك هلوسر

 هتثروو هلوسر عابتأ هللا أربو..» : - هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لوقي

 ملو ءهسفن هب فصو امب الإ هوفصي ملف .هلك كلذ نع هتنسب نيمئاقلا
 هيلع تلزنأ امع اهب اولدعي ملو ءهقلخ تافصب اهوهبشي ملو هتافص اودحجي

 تاقولخملا ةهباشم هنع اوفنو تافصلاو ءامسألا هل اوتبثأ لب ىنعم الو ًاظفل

 ."”«. .ليطعتلا نم ًايلخ مههيزنتو ءهيبشتلا نم ًايرب مهتابثإ ناكف

 ةنسلا لهأ «نيتبثملا قيرف نم اضر ديشر دمحم خيشلا ناكو

 ءماكحأو ناعم نم هيلع تلد ام تبثأو ىلاعت هلل ءامسألا تبثأف «ةعامجلاو

 .اهيف داحلإلا عاونأ نّيبو

 . #17 . . . ىسْلل ةاهنألا هََو# :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع لوقيف

 نسحأ ىلع ةلادلا ءامسألا عيمج هريغ نود هللو :ىنعملاو ..»

 .©"(تافصلا لمكأو ىناعملا

 عئادب :ميقلا نباو )١85/0(« ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا )2721/1١(« تالاقملا :يرعشألا )١(
 مولعلا ةبتكم .ط (١؟؟ :ص) يقهيبلا :يدماغلا ةيطع نب دمحأو )١74/١(2 دئاوفلا

 .ه54157١ ةثلاثلا .مكحلاو
 تافصلاو ءامسألا :يقهيبلاو «(7 :ص) ىسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :الثم رظنا (0

 ةفرعمو ديحوتلا :هدنم نباو ه4040١ ىلوألا «ىبرعلا باتكلا راد .ط )١/76(«
 «ثارتلل نومأملا راد .ط «(١١١:ص) ءاعدلا نأش :ىباطخلاو )١4/7(: هللا ءامسأ
 )170/١(. دئاوفلا عئادب :ميقلا نباو .ه54١8١ ىلوألا «قشمد

 )170/١(. دئاوفلا عئادب (9)

 )18٠9(. ةيآلا «فارعألا ةروس (5)

 .(471/9) رانملا ريسفت (4)

 ضرك



 لك ةلالدب ىنسح اهلكو ةريثك هللا ءامسأو» :رخآ عضوم يف لوقيو

 نيقولخملا ىلع اهنم قلطي ام ىلع اهليضفتو هانعم لامك ىهتنم ىلع اهنم
 ."0«ميلعلاو ظيفحلاو ميكحلاو ميحرلاك

 ىلإ عجري اهيف نسحلا ىنعم نأ ديشر خيشلا ىري ءامسألل هتابثإ عمف
 : نيرمأ

 .ةلماكلا تافصلاو يناعملا ىلع اهتلالد : امهدحأ

 ىلع اهنم قلطي امل ةقيقحلا يف اهتقرافمو اهلضفو اهولع :يناثلا
 .قولخملا

 :نيقيرف فلاخو ةنسلا لهأ كلذ يف ديشر خيشلا قفاوف

 يه لب .ىنعم ىلع لدت ال ةدماج هللا ءامسأ نإ لاق نم :لوألا
 ىنعم ةظحالم نود اهتايمسم ىلع اهتلالد يف مجعملا فورحك ةضحم مالعأ
 .دئاز

 هللا ىمسي نأ كلذل ىفنو ءهيبشتلا نم ًارارف ءامسألا ىفن نم :يناثلا
 ."”ءايشألاب ههبشي ال ىتح ءءيش هنإ لاقي نأ ىتح ىفنو ءءامسألا هذهب

 ال ءامسألا هذه نم نيقولخملا ىلع قلطأ ام نأ ديشر خيشلا نيبف

 ىلع فرشتو ولعت هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ نأل ءاليثمت الو ًاهيبشت يضتقي

 تافص فالخب اهقدصأو يناعملا لمكأ ىلع لدتو «نيقولخملا تافص

 هللا ىلع قلطأ ام عيمج نأ مدقت ام لصاحف» :كلذ يف لوقيف .نيقولخملا

 عضو ول ذإ قلخلا ىلع كلذ لبق قلطأ امم وه تافصلاو ءامسألا نم ىلاعت

 . .ًائيش اهنم اومهف امل سانلا اهب بطوخو ةصاخ ًأظافلأ ىلاعت هللا تافصل

 .(875؟/9) هسفن ردصملا )١(

 )170/١1(. دئاوفلا عئادب :ميقلا نباو «(8 :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا (9)

 .ط (77 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو «(57 :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا 6

 تالاقملا :يرعشألاو ءساره ليلخ :تاه48١ توريب «ةيملعلا بتكلا راد
(/2). 
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 ىلاعت ههيزنت نم لقعلا هيلع لد امب مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ءاج دقو

 عيمج نأ ملعف «ءيش هلئامي الو ًائيش لئامي ال هنوكو نيقولخملا تافص نع
 لصأ يفاني ال ..تافصلا ىلع ةلادلا ظافلألا نم هيلع هوقلطأ ام

 0 . هيزنتلا

 يف ديشر خيشلا بهذم ليصفت ىلإ يلامجإلا تابثإلا اذه نم لقتننو

 .ىلاعت هللا ءامسأ

 :ىناثلا بلطملا

 ىمسملاو مسالا ةل'ئاسم

 :مسالا فيرعت :الوأ

 «نييرصبلا بهذم وه امكو  حجارلا ىلع  ومسلا نم قتشم مسالا

 ."”ءانقأو ونقك ءامسأ :عمجلاو ءلَمَج  كوَمَّس :هيف لصألاو

 ىلع ةلالد عضو يذلا ظفللا» :وه ةاحنلا حالطصا يف مسالاو

 ."”«ىنعملا

 ظفللا وه مسالا» :لاقف مسالا ديشر خيشلا فّرع فيرعتلا اذه لثمبو

 نم ىنعم وأ «ديزو «بشخحخو ءهرجحك تاوذلا نم تاذ ىلع لدي يذلا

 .(”(..حرفلاو ملعلاك يناغملا

 نبال ديحوتلا :رظناو «(40ا/ )407/١6  ةلجملا :ًاضيأو )/7١١(« رانملا ريسفت )١(

 .اهدعب امو )١75/1١( دئاوفلا عئادب :ميقلا نباو 0077 : ص) ةميزخ

 فالخلا لئاسم يف فاصنإلا :يرابنألاو )40/١(« نآرقلا يناعم :جاجزلا :رظنا (9

 .(رصمب ةيراجتلا ةبتكملا نع ةروصم) ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط (17-7/1)

 :ت «عيزوتلاو رشنلل ضايرلا راد .ط (”8 :ص) :؛وحنلا يف ركفلا جئاتن» : يليهسلا (

 .انبلا ميهاربإ دمحم

 )5١/١(. رانملا ريسفت (5؟)

"4١ 



 نيبيو اهفرعيف ىنسحلا ءامسألا ىلع مالكلا ىلإ ديشر خيشلا لقتني مث
 ؛مسا عمج ءامسألا» :لوقيف ءاهقاقتشا ثيح نمو اهتلالد ثيح نم اهماسقأ

 ءاهتافص نم ةفص عم تاذلا ىلع وأ طقف تاذلا ىلع لادلا ظفللا وهو

 برلاك ًاردصم وأ «قزارلا قلاخلا ءميحرلا نمحرلاك ًاقتشم ناك ءاوس
 .©0(. .لدعلاو مالسلاو

 ةقتشملا ءامسألا هذهو» :الئاق ىنسحلا ءامسألا تالالد عاونأ مسقي مث
 ًاعم اهنم قتشا يتلا ةفصلا ىلعو ىلاعت هللا تاذ ىلع لدي اهنم لك
 مزاول اهنم لكلو «نمضتلاب اهدحو ةفصلا وأ اهدحو تاذلا ىلعو «ةقباطملاب

 لهأ هيلإ بهذ امل قفاوم حيحص فقوملا اذهو ."". .مازتلالاب اهيلع لدي
 ."”ملعلا

 :(ىمسملاو مسالا نيب ةقالعلا) ىمسملاو مسالا :ًايناث

 يفو - ةلأسملا هذه يف ضوخلا نوهركي - هللا مهمحر  فلسلا ناك

 رومألا نم اهنأل  ةنسلاو باتكلا يف اهركذ دري مل ةلأسم لك

 ىلإ ةنسلا ءاملع رطضا  فقوتي مل اهيف ثحبلا نألو  نكلو.'*”ةثدحملا

 .©اهنم لطابلا درو لاوقألا نم قحلا هجو نايبو اهيف ضوخلا
 ةثالث يف اهصخلأ نأ يننكميو 2"”ةلأسملا هذه يف لاوقألا تددعت دقو

 :ةلأسملا هذه يف ةسيئرلا لاوقألا يه «لاوقأ

 وهو .وه يه ىلاعت هّللا ءامسأ نأو :ىمسملا وه مسالا نأ :اهدحأ

 )١( هسفن ردصملا )1/9"5(.

 )45/١(. هسفن ردصملا (9)
 ١8٠( :ص) رظنا .اضر ديشر هيلع علطا دقو )١71/١( دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا :رظنا (6

 .ثحبلا اذه نم

 ىلوألا ءافلخلا راد .ط «قوتعملا ردب :ت ١7( :ص) ةنسلا حيرص :يربطلا :رظنا (4)

 ها

 .(558/5) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :الثم رظنا (4)
 .(187/5) ىواتفلا عومجم :ةيميت نباو )597/١(« تالاقملا :يرعشألا :رظنا 5

 ضخ



 ""يئاكلاللا لثم .ةنسلا ىلإ نيبستنملا نم ريثكو ثيدحلا لهأ لوق
. 2 8 0 - 18 2 

 .٠ ىنثملا نب رمعم ةذيبع وبأ : مهريع نمو .''”يوغبلاو

 لوق وهو .هريغ ىلاعت هللا ءامسأو ىمسملا ريغ مسالا نأ : يناثلا

 .جراوخلا نم ريثكو «ةيديزلا نم ريثكو ةلزتعملاو ةيمهجلا

 لوقلا وهو ءليصفتلاو كاسمإلا وأ :ىمسملل مسالا نأ :كثلاثلا

 نباو «'''ةيميت نباو «'*”لبنح نب دمحأو :2يربطلا :هب لاق نممو «قحلا
1 

 ."”ةنسلا ىلإ نيبستنملا رثكأو ."هيقلا

 ِهللَو# :ىلاعت لاق ءامهظفلو ةنسلاو باتكلل قفاوملا وه لوقلا اذهو

 قفاوملا وه 202. .ءامسأ ةسمخ ىل» :ِهلك ىبنلا لاقو '”4َىنْلَل ةاَسَأْلا

 تارابعلاو ظافلألا نم مهفقوم يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ جهنمل ًاضيأ
 تاريبعتلاو ظافلألاب ديقتلاو اهانعم نع لاصفتسالاو ءاهقالطإ مدعو «ةلمجملا

 :نيتطقن يف بهذملا اذه صخلتيو .2''"ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا

 نبا «هللا ةبه مساقلا وبأ :وهو 558(«2/؟) ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش :رظنا )١(

 .(519/117) ريسلا .ه518 ت ءمامإلا «ظفاحلا «نسحلا

 .ةنسلا ييحم ؛ملاعلا مامإلا ءءارفلا دوعسم نب نسحلا :وهو )78/١(: ليزنتلا ملاعم (؟)

 .(159/19) ريسلا .هم15 :ت

 .(11485/9) ريسلاو )١198/١( تالاقملا .جراوخلا ةيرفص نم :وهو )١7/١( نآرقلا زاجم ()

 :ت دهتجملا ملاعلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ وهو (107 77 :ص) ةنسلا حيرص (84)

 )١5//5517(. ريسلا .ها٠

 .(١/77/؟) ةلباتحلا تاقبط (6)

 )5١5/5(. ىرواتفلا عومجم (؟)

 .(19/-15/1) دئاوفلا عئادب (0

 )5١1/5(. ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (4)

 )18٠0(. ةيآلا «فارعألا ةروس (9)
 )٠١( ”ه9؟ :ح ) هللا لوسر ءامسأ يف ءاج ام :باب «بقانملا :ك :يراخبلا )641/5(.

 05(2؟ :ص) ةيرمدتلا بيرقت :نيميثع نباو «(١5:ص) ةيرمدتلا :ةيميت نبا :رظنا(١١)

 دئاوفلا عئادب :ميقلا نباو ءاهدعب امو )١177/١( ةيدهملا ةفحتلا :يدهم نب حلافو

 .( ١7/1

 نادي



 وأ امهيف دري مل ام قالطإ مدعو ةنسلاو باتكلا ريبعتب ديقتلا :ًالوأ

 ليصفتلا بجي لمجم وه ذإ «ريغلا» ىنعم نع لاصفتسالا :ًايناث

 ريغ «ىنعملا ىلع لادلا ظفللا وه يذلا مسالا نأ دوصقملا ناك اذإف

 «يوغللا عضولاو ظفللا بسحب «نايعلا ىف دوجوملا ءىشلا وهو قنعملا اذه

 قرف

 ًامسا هسفنل قلخ ىتح هل مسا الو ناك هناحبس هللا نأ دارملا ناك نإو

 وهو «ةيمهجلا لوق وهو لطابلا وه اذهف «مهدنع نم ءامسأب هقلخ هامس وأ
 همالك نم هللا ءامسأ نأل دساف لوق وهو «ىمسملا ريغ مسالا نأب مهدارم

 ."”هسفن اهب ىمس «ةقولخم ريغ يهو هنم يه هؤامسأف قولخم ريغ همالكو

 نم بابلا اذه يف طلغلا أشنم..» : هللا همحر  ميقلا نبا لاق

 الإ عازنلا لصفني الف لطابو حيحص نيينعمل ةلمتحم ةلمجم ظافلأ قالطإ
 مل ىلاعت كرابت هللا نأ بير الو ءاهيلع اهظافلأ ليزنتو يناعملا كلت ليصفتب

 هئامسأب لزي ملف اهنم هؤامسأ ةقتشملا لامكلا تافصب ًافوصوم لازي الو لزي

 هتافصو هؤامسأو ىلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا هل دحاو هلإ وهو هتافصو

 :ناينعم اهب داري اهنإف ريغلا ةظفل نم موقلا ءالبو ..همسا ىمسم يف ةلخاد

 ةضحم ةرياغم هللا رياغ ام لكو «هللاب ةامسملا تاذلا كلتل رياغملا :امهدحأ

 )١( دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا :رظنا )١//١1(: قعاوصلا رصتخمو )470/5(.
 بتكلا راد .ط 94٠0 81١”( :ص) ليلعلا ءافشو )١17/١(«2 قياسلا ردصملا :ميقلا نبا ()

 :يليهسلاو )775/1١1(« يرابلا حتف :رجح نباو هه ىلوألا «توريب «ةيملعلا

 .08 :ص) ركفلا جئاتن

 - 7 :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظناو )١7/1١(2 قباسلا ردصملا :ميقلا نبا 6)

 : يميمتلا ةفيلخ نب دمحم .د : ًاضيأ رظناو :«(55/ :ص) ليلعلا ءافش : ميقلا نباو (8

 ىلوألا «فاليإ راد .ط (”91 8٠0 :ص) ىنسحلا هللا ءامسأ يف ةنسلا لهأ دقتعم
 راد .ط (84 - #7 :ص) ىنسحلا هللا ءامسأ :نصغلا حلاص نب هللا دبعو ءهه١
 ه1511 ىلوألا «نطولا

2: 



 اذإ تاذلل ةفصلا ةرياغم هب داريو ءًاقولخم الإ نوكي الف رابتعالا اذهب
 تاذلا ريغ هنأ ىنعمب هريغ هللا مالكو هللا ملع :ليق اذإف اهنع تجرخ

 ."0(. .لطاب قالطإلا نكلو ًاحيحص ىنعملا ناك مالكلاو ملعلا نع ةدرجملا

 . همالك نم هللا ءامسأف «باوصلا نيبتيو لاكشإلا لوزي ليصفتلا اذهبو

 .وه وه الو هريغ وه لاقي الو «قولخم ريغ همالكو

 ىف (0هيوبيس وهو مهمامإ لوقي ذإ ءوحنلا ءاملع فلسلا بهذم ديؤيو

 مسالا :فلسلا لوق ىنعم وهو "”«يناعملل ظفللا باب اذه» :ريهشلا هباتك

 هنأ ررقيف ةلأسملا هذه يف فلسلا بهذم قفاويف اضر ديشر خيشلا امأو

 ىمسملا ريغ مسالاف» :لوقيف ىمسملا ريغ مسالا نإف يوغللا عضولا بسحب
 .(”«اذه ريغ هيوبيس ىلإ بسن نم أطخأ دقو ةغللا يف

 .كلذ يف هبهذم حضوي ام هيوبيس نع ليلق لبق تلقن دقو

 لامجإلا نم اهيف ام نيبيو ةهبتشملا يناعملا نيب ديشر خيشلا قرفيو
 :كلوقك .كملق هبتكيو كناسل هب قطني يذلا ظفللا وه مسالا» :لوقيف

 نيعملا صخشلا وأ فورعملا بكوكلا وه ىمسملاو «ةكم وأ ديز وأ سمش

 ىلع لدي يذلا ظفللا نم عونلا اذهل مسا «مسا» ظفلو . .ددحملا دلبلا وأ

 .©”(. .الاعفأ وحنلا يف ىمست يتلا ثادحألا نود ضارعألاو رهاوجلا

 نيع مسالا نإ لاق نم  ميقلا نبال ًاعبت  ديشر خيشلا ئَطَخُيو
 ."""(طق يبرع الو يوحن هلقي مل» اذهف «ىمسملا

 ىمسملا وه مسالا نإ :لاق نم دنع ةهبشلا هجو ديشر خيشلا نيبيو

 )١( دئاوفلا عئادب )١/١77 - ١8( :ص) ليلعلا ءافش :ًاضيأ رظناو 507(.

 .01/8*0) ريسلا .ربنق نب نامثع نب ورمع رشب وبأ ءبرعلا ةجح ءوحتلا مامإ :وه (؟)

 .نوراغ مالسلا دبع :ت «باتكلل ةماعلا ةئيهلا .ط (؟١4/1) باتكلا (5)

 )17/١(. دئاوفلا عئادب :ميقلا نبآ عم نراقو (1//47) رانملا ريسفت (54)

 )50/١(. هسفت ردصملا (©)

 .(7١:ص) دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا عم نراقو )50/١- 4١( هسفن ردصملا (5)

 عه



 هركذب انرمأ ىلاعت هلل نأ مهضعب دنع طلغلا أشنمو» :لوقيف اهنع بيجيو

 مهضعب ىأر ..ىرخأ تايا يف همسا حيبستو همسا ركذبو تايأ يف هحيبستو
 ناسللا ركذي امنإو ..ىمسملا نيع مسالا لعجب تايآلا هذه نيب عمجي نأ

 لاق اذإف ءاهتايمسم تاوذ نود اهءامسأ ءايشألا نم ركذي امك .ىلاعت هللا مسا

 لصحي ال ءام نآمظلا لاق اذإو «هقرحيف هناسل ىلع رانلا مسج عقي ال ران

 "0. .هتلغ عقنيف ظفللا اذه ىمسم

 ةيوغللا ةقيقحلا هذه ىلع اوأكتا نيذلا ةيمهجلا بهذم بهذي لهف .يرغللا

 .ال نأ :باوجلاو ؟لطابلا بوث اهوسبلأو

 ءامسألا تابثإ يف هنع اهتلقن يتلا صوصنلا نم حضاولا وهو

 ىلع ةلادلا ءامسألا عيمج هريغ نود هللو» :هلوق لثم ىلاعت هلل ىنسحلا

 نسح اهلكو ةريثك هللا ءامسأو» :هلوقو ."”تافصلا لمكأو ىناعملا نسحأ
 ظيفحلاو ميلحلاو ميحرلاك ..هأئعم لامك ىهتنم ىلع اهنم لك ةلالدب

 لهأ هيلع امل قفاوم حيحص ديشر خيشلا نم فقوملا اذهف ."”2..ميلعلاو

 .- هللا همحر - ميقلا نبا ىلع هيف دمتعا دقو .ةنسلا

 :تلاثلا بلطملا

 ىلاعت هللا ءامسأ ةفرعم رداصم

 كرابت هتافص اذكو «ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأ ةنسلا لهأ بهذم

 ءيشو ميدق لاقي نأ ىلاعت هنع رابخإلا باب نم زوجي ناك نإو ؛ىلاعتو
 مامإلا لاق .'يفيقوت سيل هنع رابخإلا باب نأ ذإ «ءهوحلو دوجومو

 )١( هسفن ردصملا )١/55( دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا عم نراقو )١/18  ١9(.

 .(571/9) رائملا ريسفت (؟)
 .(577/9) هسفن ردصملا (*)
 :ىقهيبلاو ١١١(. :ص) ءاعدلا نأش :ىباطخلاو «(5١/؟) ديحوتلا :هدنم نبا :رظنا (5)

 1 .(177/1) دئاوفلا عئادب :ميقلا نباو «(70/1) تافصلاو ءامسألا

 م1



 اممو تافصلاو ءامسألا ينعأ بابلا اذه ملع نمو» :هللا همحر '”يباطخلا

 الو فيقوتلا اهيف زواجتي ال هنأ طئارش نم هب قلعتيو هماكحأ يف لخدي

 ."”(. .سايقلا اهيف لمعتسي
 سايقلاب ءامسألا تابثإب اولاقف نويرصبلا ةلزتعملا اذه ىف فلاخ دقو

 «9نويدادغبلا مهفلاخو صنلا هب دري مل ولو لقعلا هيلع لد امو

 .ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأ نم ةنسلا لهأ يأر ىريف ديشر خيشلا امأ

 ىلع اوصنو «ةيفيقوت هتافصو هءامسأ نأ ىلع قحلا لهأ قفتا دقو» :لوقيف

 لد ام لك عنم ىلعو . .ةحيحصلا ثيداحألاو باتكلا يف درو ام لك تابثإ

 .© 0(. .هب هفاصتا ىلع ليلدلا لدو هانعم حص ام ةلزتعملا زوجو ...هعنم ىلع

 بجاو :لثم ىلاعت هللا ىلع نوملكتملا اهقلطي يتلا ءامسألا امأو

 تبثت ال اهنأ ديشر خيشلا ىريف '”ميدقلاو عناصلاو بجاولا وأ ءدوجولا

 اهيف رصتقيو» :لوقيف «نيملكتملا حالطصا نم يه امنإو «ىلاعت هلل ًءامسأ

 زوجي نكلو ءدوجوملاو عناصلاو بجاولا هنم سيلو فيقوتلا ىلع اهلك
 عناص وهو بجاوو ءدوجوم هللا نإ :لاقيف ىلاعت هنع تافصلا هذهب رابخإلا

 بجاو اي ءادنلاو ءاعدلا يف لاقي الوء«هقلخ ام لكل نقتملاو «مءيش لك

 ('"(. .نيملكتملا مالك ححصي ردقلا اذهبو .اًلثم .يل رفغا عناص اي

 ححص نإو «؛ةنسلاو باتكلا يف درت مل ءامسأ نوملكتملا قلطأ امكو

 حصت ال ءامسأ ىلاعت هللا ىلع ةيفوصلا قلطأ دقلف ءرابخألا ةهج نم كلذ

 .هوجولا نم هجوب

 بحاص ؛«ميهاربإ نب دمحم نب دمح ناميلس وبأ «يوغللا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا :وه )١(
 .(18 /77/١1- ) ريسلا ه88"7 :ت «.فيناصتلا

 1١١١(. :ص) ءاعدلا نأش (9)
 نيب قرفلا :يدادغبلاو (”5:ص) ءامسألا حرش :يزارلاو )5١7/5- 3١7( تالاقملا ()

 .(777ص) قرفلا

 .(444 -447/9) رانملا ريسفت (54)

 .(58:ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو ءاهدعب امو (47 :ص) ديهمتلا :ينالقابلا :رظنا ()

 )١171/1(. دئاوفلا عئادب ميقلا نبا عم نراقو (455 -447/) رانملا ريسفت (5)

 اناخي



 هنوركذيو هنوعديف «ىلاعت هئامسأ نم «وه» ريمضلا نأ مهضعب ىعداف

 ىلإ مهضعب بهذ لب « ىلاعت هئامسأ نم «هأ» نأ :كلذك مهضعب ىعدأو «هب

 .""'هظعألا مسالا وه «وه» نأ

 نم سيل «وه» ريمضلاو» :لوقيف ًاضيأ ءالؤه ىلع ديشر خيشلا دريو
 نم ةفص ىلع الو ىلاعت هللا تاذ ىلع هسفنب لدي الو ىلاعت هللا ءامسأ

 ًاريمض مالكلا يف عقو اذإ هريغ ىلع لدي امك كلذ ىلع لدي امنإو «هتافص
 .٠ . . ةملإ ما ْ ©06. .هيلإ ًاعجا

 لقني امكو اهنإف «ىلاعت هلل ركذ اهنأ ىلع اهنوددري يتلا «هأ» امأو

 يف ةيبرعلا تاملكلا نم سيل ءاهلا نوكسو ةزمهلا حتفب» :ديشر خيشلا
 لدي امنإ وهف دملاب ناك نإو ءًاقلطم هل ىنعم ال لمهم ظفل وه لب «ءيش
 نأ نع اًلضف تاوذلا ءامسأ نم سيلو .عجوتلا ىنعم ىلع ةيبرعلا ةغللا يف
 ."0(. .ىنسحلا هللا ءامسأ نم نوكي

 اي :لثم «سايق ريغ ىلع ةعرتخملاو ةسيقملا ءامسألاب ءاعدلا امأو

 وه اي هلثمو» :ديشر خيشلا لاق .'“”زوجي الف ءداوج اي ىلع ًاسايق ءيخس
 هنم ىلوأو «نيدلا ةغل يف زئاج الو حلاصلا فلسلا نم دحأ هلقي مل هنإف

 ىلاعت هنع رابخإلا زوجيو .©2...ةغللا هذه نم سيل هنإف «هأ» راكنإلاب

 باب نم عسوأ ىلاعت هنع رابخإلا باب نأل قبس امك ةسيقملا ءامسألا ضعبب
0 

 ىلاعت هنع ربخن اننأ يأ .''ءامسألا باب نم عسوأ تافصلا بابو تافصلا

 :ص) «ةيفوصلا يه هذه» :ليكولا نمحرلا دبع :رظناو (01 -51/57) رانملا ةلجم )1١(

 .م1984١ ةعبارلا «توريب .ةيملعلا بتكلا راد .ط 4 ١1150(

 )126١/957(. هسفن ردصملا (؟)

 .(59/51؟) رانملا ةلجم (*)

 ١١١(. :ص) ءاعدلا نأش :يباطخلا :رظنا (5)

 )١65/517(. راثملا ةلجم (©)

 ديشرو )١51/١(2 دئاوفلا عئادب :ميقلا نباو )١10/5(« ضراعتلا ءرد ةيميت نبا :رظنا (5)

 .(547/4) رانملا ريسفت :اضر
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 هنإف هسفنب مئاقلاو دوجوملاو ءيشلاك :تافص اهنم هل قتشن ال نكلو رابخأب

 .©"0ايلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأ ىف لخدي الو هب ربخي

 ةفص حص ام لك سيلف «ءامسألا باب نم عسوأ تافصلا بابف ًاضيأو

 تافص اهنأ عم كحاضلاو لزانلاو يوتسملاو ديرملاو ملكتملاك :ًامسا حص

 ."”ىلاعت برلا اهب فِصُو

 ءامسأ ىلاعت هل قتشي نأ زوجي الو» :لوقي ذإ ديشر خيشلا هررقي ام اذهو

 مسا قالطإب دحأ لقي ملف «لعافلا مسا ةغيصب ولو هسفن نع هب ربخأ ام لك نم

 ركاملا الو ١ © (ؤل نوعررلا نْحم مأ :هنوعرزت مسا وق نم ىلاعت هيلع عرازلا املا الو . "7469 َنوْعِرَّبلا ّنَخ ْمَأ :ةتوغرزت رْسأَعا# هلوق : هيلع عراز
 وأ عداخملا الو 10469 نركملا ُدَح ُهّنأو هلأ َرَكحَمَو اوركحمو»# :هلوق نم
 200. . 24 هيشيدَح وهو هلا َنوعِدحي َنيِقِفَتَمْلا َّنإ# :هلوق نم عداخلا

 وهو ةنسلا لهأك فيقوتلاب لوقي ديشر خيشلا نأ انل نيبتي اذه نمو
 .حيحصلا

 :حيارلا بلطملا

 ىلاعت هللا ءامسأ ددع

 ملعلا ناكو «ىلاعت هللا ءامسأب ملعلا ردصم وه عرشلا فيقوت ناك اذإف
 نم ةنسلاو باتكلا يف اهنم دراولا وه امف «"””مولعم لكب ملعلل لصأ اهب
 ؟اهئاصحإو اهظفح ةدئافو باوث امو ءاهنييعت ثيح نمو ددعلا ثيح

 )١( دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا )171/1(.
 ١9(. :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا (1)

 .(55) ةيآلا «ةعقاولا ةروس (6)
 .(614) ةيآلا «نارمع لآ ةروس (5)
 )١55(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (6)
 .(547/9) رانملا ريسفت 5
 .(178/1) دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا 00
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 :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ''حيحصلا يف ءاج دقف

 «ةنجلا لخد الإ دحأ اهظفحي ال  دحاو الإ ةئام  ًامسا نوعستو ةعست هللا

 .(رتولا بحي رتو وهو

 ةعستلا ءامسألا هذه ركذ درو "”حيحصلا ريغ يف ةياور يفو

 .""صقنلاو ةدايزلا عم اهدرس يف ديدش فالخ ىلع «نيعستلاو

 مسقنا دقف «ىلاعت هللا ءامسأ ددع :ىلوألا :لئاسم ثيدحلا اذه يفف

 ال ىلاعت هللا ءامسأ نأ ىلع .ءقحلا هعمو :لوألا «نيقيرف ىلإ اهيف سانلا

 قافتالا يوونلا ىكحو .“*”ءاملعلا روهمج لوق وهو .نيعم ددع يف رصحنت
 . هيلع

 مهنكلو ءددعلا ةفورعم ىلاعت هللا ءامسأ نأ ىلإ :يناثلا قيرفلا بهذو

 .ددعلا اذه ىف اوفلتخا

 نمل لصاحلا دعولا رابتعاب روكذملا رصحلا نأب بيجأ دقو «قباسلا

 كلأسأ» ٍثيدحو دكا مسا كانه م نوكي ال الأ كلذ نم مزلي الو ءاهاصحأ

 .لوألا قيرفلل دهشي 5 بيغلا ملع يف هب ترئثأتسا وأ كقلخ

 )١( :ح ...دحاو ريغ مسا ةئام هلل :باب «تاوعدلا :ك :يراخبلا  5)11١18/1١١؟(.

 :ك :هجام نباو «(00/0) 0٠1" :ح 287 :باب «تاوعدلا :ك «يذمرتلا :رظنا (9)

 851١". :ح «لجو زع هللا ءامسأ باب «ءاعدلا

 60 يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا 6

 55 :ص) ءاعدلا نأش :يباطخلاو 22758 - )717/١ تافصلاو ءامسألا :يقهيبلا :رظنا (5)

 نباو «(587/55) هل ىواتفلاو (”3* _ ”857/) ضراعتلا ءرد :ةيميت نباو «(؟0-

 )751/1١(. حتفلا :رجح نباو )١77/١(« دئاوفلا عئادب :ميقلا

 .نايرلا راد .ط (5/197) ملسم حرش (©)

 .(5) مقر ةيشاحلا يف عجارملاو (75؟١١/١) حتفلا :رظنا (5)

 .(609/1) ءاعدلا :ك :كردتسملا يف مكاحلاو )741/١(« دنسملا :دمحأ (0

0 



 هللا ءامسأ نإ :ديشر خيشلا لوقي ؟ديشر خيشلا لام نيقيرفلا يأ ىلإف

 ديِلَكَع هنأ ةحيحص ةياور يف تبي ملو» :لوقيو 217(. . .ىنسح اهلكو ةريثك

 ."”«مهل اهدع

 اذه يف هيلع ًادامتعا هلوطب حتفلا يف ظفاحلا مالك ديشر خيشلا لقنو

 ددعلا اذه ىف فلتخا دقو» هيفو .اهرصحب لوقي نم ىلع در هيفو .«ثحبملا

 «كلذ نم رثكأ اهنأ وأ ةدعلا هذه ىف ىنسحلا ءامسألا رصح هب دارملا له
 ىلإ روهمجلا بهذف «.ةنجلا لخد اهاصحأ نم نأل هذه تصتخا نكلو

 ."7.. .هيلع ءاملعلا قافتا يوونلا لقنو «يناثلا

 .ىصحت الو دعت ال ةريثك اهنأ ىري لب «نيعم ددع يف هللا ءامسأ

 قرط ضعب ىف دراولا نيعستلاو ةعستلا ءامسألا هذه نييعت امأو

 خيشلا هحجري يذلاف ثيدحلا اذه لئاسم نم ةيناثلا ةلأسملا يه «ثيدحلا
 ةعامج هيلع لّوع يذلاو» :هلوق ريثك نبا نع لقنيف جردم نييعتلا اذه نأ

 نم اهوعمج مهنأو ثيدحلا يف جردم ءامسألا درس نأ ظافحلا نم

 درس ىف نوثدحملا فلتخا دقو» :هريسفت ىف وه لاقو .'*”...نآرقلا
 حجارلاو ؟ةاورلا ضعب نم ثيدحلا يف ””جردم وأ عوفرم وه له ءامسألا
 هيلع فالتخالاو هب ديلولا درفتل ناخيشلا هجرخي ملو «عوفرم ال جردم هنأ

 20 . . جاردولا لامتحاو هسيلدتو هيف

 .(475؟/9) رانملا ريسفت )١(

 )/8/1١1"79(. رانملا ةلجم (؟)

 )577/1١1(. يرابلا حتفو (4//8737 ) رانملا ريسفت :رظنا (9)

 .(7598/؟) ريسفتلا :ريثك نبا :رظناو /779/١0(, ) رانملا ةلجم (5)

 وه نتملا جردمو دنسلاو نتملا يف نوكيو هنم تسيل ةدايز هيف تناك ام جردملا ثيدحلا (©)

 وأ ثيدحلا لوأ يف ةاورلا ضعب مالك نم ءيش ِةكي هللا لوسر ثيدح يف لخدي نأ

 .(7“ :ص) يطويسلا ةيفلأ ىلع ركاش دمحأ حرش :رظنا .هرخآ وأ هطسو

 .(9/”5) رانملا ريسفت (5)

 ١ه"



 هللا ءامسأ ددع «نيتلأسملا نيتاه يف ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلاو

 .هركذ قبس امك روهمجلا لوق وهو حجارلا وه ءاهنييعتو

 :سماخلا بلطملا

 ىلاعت هللا ءامسأ ءاصحإ ىنعم

 ىلاعت هللا ءامسأ ءاصحإ ىنعم ىه ثيدحلا اذه ىف ةثلاثلا ةلأسملا

 اذه ىنعم يف ءاملعلا لاوقأو ءارآ تفلتخا دقو .ةنجلاب اهيلع دوعوملا

 :لاوقأ ةعبرأ اهنم يباطخلا ركذ .ءاصحإلا

 لخد الإ دحأ اهظفحي ال» :ةياور هل لديو ءاهظفح :اهدحأ

 .")«ةنجلا لخد اهظفح نم» :ةياورو «"'"«ةنجلا

 اهاضتقمب لمعيو اهقحب موقي نأ اهقيطي نأ ىنعمو :ةقاطلا :يناثلا

 ."74هوُصَحع ل نأ َرَع# :ىلاعت هلوقك اهب هسفن مزليو اهيناعمب ربتعيف

 «ةوالتلا فاعضأ يف ءامسألا هذه يفوتسيف نآرقلا أرقي نأ : عبارلا

 ,(2ةنجللا لخد هظفح نمف نآرقلا ظفح دارملاو

 :ةثالث ًارومأ لمشي ءاصحإلا نأ حجرتي يذلاو

 .اهددعو اهظافلأ ءاصحإ :اهدحأ

 .اهلولدمو اهيناعم مهف : يناثلا

 .©اهب ىلاعت هللا ءاعد :ثلاثلا

 .ةبيرقلا يراخبلا ةياور يه )١(

 .يقابلا دبع :ط )5١77/5( [؟71لال] ؛ :ح .ءاعدلاو ركذلا :ك «حيحصلا :ملسم )2

 )7١(. ةيآلا «لمزملا ةروس (©)

 .فرصتب (19- 75 :ص) ءاعدلا نأش :رظنا (4)

 )١154/١(. دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا :رظنا (©)

 مه"



 نم يأ» :لوقيف ءاصحإلا ىنعم يف ءارآلا هذه ديشر خيشلا لقنيو

 هللا باتك نم اهجرختسا نم وأ ءًاناميإو اهب ًاملعو اهيناعمل ًاظفح اهاصحأ

 «لجو زع هبرب ةفرعمو ًاناميإ اهب دادزي نأ لجأل لكي هلوسر مالكو ىلاعت
 نم وأ ءربلاو لامكلا نم هيلإ يدهت امب لمعلا قاطأ نم وأ ءاهب هوعديو

 ةروثأملا راكذألاو نآرقلا ةوالتب اهركذ دنع اهيناعم يف ركفتو هلابب اهرطخأ

 ."0(...هلك هب لوقت نأ كلو . . .ًابهار ًابغار ًاريدتم ًاربتعم ًاعشاخ

 لوقلا ىلإ ليميو «ةيانعلا نم ديزمب اهب هلل ءاعد ةلأسم ديشر خيشلا صخيو

 .ىنعملا اذه ىلإ ريشت دن يتلا ةنسلاو باتكلا ةلدأ درويف «ةنسلاو باتكلاب الدتسم اهب

 الإ اهب وعدي دبع نم امو ةفيعضلا ثيدحلا تاياور ضعب يف درو دقو» :لوقيف

 نما ىرخأ يفو .ههجو هللا مرك ّيلع ثيدح نم "”يمليدلا هاور «ةنجلا هل تبجو

 ركذ اهيف سيلو «" 'ةريره يبأ نع هجام نبا هاور ؛هل هللا باجتسا اهب اعد

 هليو# : فارعألا ةروس يف لجو زع هللا لوق هلك كلذ قوف اندنعو ءاصحإلا

 ىلإ انيدهي ىلاعت وهف. . . © ديلمْسَأ هذ توُدِحلُي نذل اورو ابي هوم دان يملا ةاهسألا

 ةلادلا يناعملا نسحأ ىلع اهلامتشال ىنسحلا ءامسألا هذهب هيلإ عرضتنو هوعدن نأ

 .(49«. . .لضفلاو لامكلا ىهتنم ىلع

 اهدع دارملا نأ همهفو هملعب دتعي نمم دحأ لقي ملو» :لوقيو

 .2*”(حبسلا ىلع اهؤاصحإ وأ ماقرألاب

 )١( راثملا ةلجم )/١1/9/98(.

 لص (551/1) رابخألا سودرف :رظنا .ظفللا اذهب سودرفلا دنسم يف هدجأ مل ثيدحلا (؟)

 يبأ ني يلع نع ركاسع نباو ميعن يبأ ىلإ «ريبكلا عماجلا يف يطويسلا هركذ نكلو «نايرلا
 :رظناو « فيعض :ينابلألا لاقو )١1954( : :مقرب ريغصلا عماجلا فيعض يف وهو . بلاط

 :هلوقو .ه42*37 ىلوألا رهزألاب ثوحبلا عمجم . ط 717١( ص )١/١5/ ريبكلا عماجلا

 .مهتع هللا يضر ةباحصلا رئاسك مهلك مهنع نوضرتي لب فلسلا جهنم نم سيل ههجو هلل مرك
 هيودرم نيا ىلإ ريبكلا عماجلا يف يطويسلا هازع نكلو «هجام نبا دنع سيل ظفللا اذه (9)

 فيعض :ينابلألا لاقو ):١98( مقرب ريغصلا عماجلا فيعض يف وهو «ةريره يبأ نع

 .(7770/1/15) ريبكلا عماجلا :رظناو
 )/9/98/١1(. رانملا ةلجم (5)

 .(7؟1١/8/) رانملا ةلجم (©6)

 ذي



 ًادرجم ًادع اهدعب لوقلا دريو اهب ءاعدلا ىنعم ىلإ ديشر خيشلا ليميف

 :سداسلا بلطملا
 مظعالا هللا مسا

 هب اعد نم ءاهمظعأ وه دحاو اهنم نكل ؛«ةميظع اهلك ىلاعت هللا ءامسأ
 هب لئس اذإ يذلا مظعألا همساب هللا اعد دقل..» :وكَك لاق امك .هل بيجتسا
 .2070(باجأ هب ىعد اذإو ىطعأ

 مظعأ مسا ىلاعت هللا ءامسأ يف نوكي نأ مهضعب ركنأ دقف كلذ مغرو
 ىلإ اذه مهبهذم نوعجري ةيرعشألاف .كلذ يف مهذخآم تفلتخاو ءمسا نم
 الو ضعبتي ال سفنلا ىف دحاو ىنعم هنأو ىلاعت هللا مالك يف مهلصأ
 وأ ٍةَياَء ْنِي ْمَسَن ام :ىلاعت لاق «لضافتي هللا مالك نأ قحلاو .لضافتي
 20 3 وأ آهن رد ِتْأَت هنت

 ثيدحلاب ًاكسمت مظعألا مسالا تابثإ ىلإ ةنسلا لهأ روهمج بهذو
 هباشت نإو هعوضوم ةهج نم لضافتي ىلاعت هللا مالك نأ ىلإو ءهيلإ راشملا

 فرضز .
 . هرذصم ههج نم

 اهلصوأو مهلاوقأ تددعتو ًاريثك ًافالتخا هنيبعت ىف اوفلتخا هوتبثأ نيذلاو
 ىلإ مهضعبو :« *”الوق نيرشع ىلإ مهضعبو .'*”الوق رشع ةعبرأ ىلإ مهضعب : (ه)ب . ' (ةاّي د ءل ما 1 '

1 50 
 ,''"الوق نيعبرأ

 «بيرغ نسح :لاقو (017/0) 41/68 :ح .54 :باب ؛تاوعدلا :ك .«يذمرتلا )00
 .يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو )587/١( كردتسملا :مكاحلاو

 .يراخبلا ديعس دمحم :تا(4876 م71/7؟) ءاعدلا :ىناربطلا :رظناو

 701١(. .11//) ضراعتلا ءرد : ةيميت نبا رظناو )22١7(«: ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)
 .(؟ 0/7 /) هسفن ردصملا :ةيميت نبا (9)

 .(75؟1//١١19) يرابلا حتف :رجح نبا قش

 .(8817 )94/1١"  يواتفلل يواحلا عم مظنملا ردلا :يطويسلا (5)

 .ه5108١ ىلوألا «توريب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم . ط ١١( :ص) نيركاذلا ةفحت : يناكوشلا ()

>33 



 :نالوق لاوقألا هذه ىوقأو

 .""”مويقلا ىحلا هنأ : لوألا

 ."”هللا هنأ : يناثلا

 نيذه عمجبو» :ديشر خيشلا لوقي 'مويقلا يحلا هللا» وه مظعألا هللا مسا

 ناك ىلعألا لامكلا يناعم نم اهريغو يناعملا هذه نيميركلا "”نيمسالا
 حجارلا لوقلا وه مظعألا مسالاب هنع ربعي ام ةلالجلا مسا عم امهنأب لوقلا

 . 2(اندنع راتخملا

 هاعو نمل يلجي مويقلا يحلا ىنعم نايب ىف هانلق يذلا اذهوا» :لوقيو

 هللا مسا وه مسالا اذه نأ  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور ام

 ."””«مظعألا

 دمحأ جرخأ دقو» :لوقيف ةنسلا نم كلذ ىلع ديشر خيشلا لدتسيو

 . 2 نع ديزي تنب ءامسأ نع ''”هجام نباو "”يذمرتلاو ؟"”دواد وبأو
 الإ َهَلِإ آل دو هَلِإ ركْهلِإَو» نيتبآلا نيتاه يف مظعألا هللا مسا» :لاق هنأ ريع

 )١( :ص) ىنسحلا ءامسألا حرش :يزارلا رظنا .سابع نبا نع لوقلا اذه يور ١” 
 ١(« قعاوصلا رصتخم :ميقلا نباو )2٠٠١١/١(« هل داعملا دازو )٠١0/4( ةسسؤم .ط

 نيكلاسلا جرادمو «طوؤانرألا بيعش :ت ؛«ةلاسرلا )١/ )158خيش يأر هنأ ركذو

 يرابلا حتف :رجح نباو «مالسإلا )17/1١؟1(.

 وهو ١١(2 :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا .يبعشلاو ديز نب رباج نع ىوري (0)

 ْش .(55 :ص) ءاعدلا نأش :يباطخلا يأر
 .؟مويقلا يحلا» ينعي قفرفز

 )75/١(. رانملا ريسفت (:4)

 .(58/) هسفن ردصملا (©)

 .(551/5) دنسملا (5)

 .(159/5) ١595 :ح ءءاعدلا :باب «ةالصلا باتك :ننسلا (0

 .(ةقالإ/ه) حيحص نسح :لاقو .,” ام :ح «تاوعدلا :ك : حيحصلا عماجلا 2(

 .5806 :ح ءمظعألا هللا مسا :باب ءبدألا :ك :نئسلا (9)

 هم



 ره الإ َهَلِإ 5/ هنا © َدَلا» نارمع لآ ةحتافو ''”409 ملأ ُنَمْميلَأ َوْه
 اذ 2 . 0 2 يل

 امهيف ام ىلإ  ةنسلاب هلالدتسا دعب اذه هرايتخا ديشر خيشلا للعيو
 وه ؛«هللا» ةلالجلا مسا نإ» :ةلالجلا ظفل نع لوقيف ,ةيلاعلا يناعملا نم
 .(©«ايلعلا تافصلا يناعمل عماجلا تاذلا مسا

 يناعملا نم امهيف امو «مويقلا يحلا» نيمسالا حرش يف لاطأ دقو

 ءامسألا يناعم عيمج  ميحرلا نمحرلا برلا عم  امهيلإ عجري هنإ نيبو
 هذه نيميركلا نيمسالا نيذه عمجلو» :لاق مث .موزللا قيرطب ولو تافصلاو
 مسالاب هنع ربعي ام  ةلالجلا مسا عم انهأب لوقلا ناك ميغ يناعملا
 - .- مظعألا

 :جياسلا بلطملا

 ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا

 ف تردجلي نبأ اونَدَو اهي 5 قنا هاهمألا ُهيَوظ :ىلاعت لاق
 اهب هومس يأ :اهب هوعداف ىنعمو .040"“2) نومي أوك ام َنورَجْيَس -ههلمسأ
 ,"0ةادنو ءاعد هيف اهولمعتساو هيلع اهورجأو

 قحلا نع اهيناعمو اهقئاقحبو اهب لودعلا وه ىلاعت هئامسأ يف داحلإلاو

 .(؟68) ةيآلا .ةرقبلا ةروس )١(

 .(7 )١, ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (9)

 .(؟8/) رانملا ريسفت (9

 )77/١(. هسفن ردصملا (59)

 )75/١(. هسفن ردصملا (6)

 )18٠(. ةيآلا «فارعألا ةروس (5)

 عم نيلالجلا ريسفت :يطويسلاو «(597/6) ميلسلا لقعلا داشرإ :دوعسلا وبأ :رظنا (0
 .(479/6) نايبلا حتف :ناخ نسح قيدصو )1١7/1(« لمجلا ةيشاح

 نال



 ةرفح دحللاو «"”.ىشلا نع لودعلاو ليملا :داحلإلا لصأو .')اهل تباغلا

 .(©لدعو هنع داح يأ هللا نيد يف دحلأو ,"7طسولا نع ةلئام

 هانعمف داحلإلا امأو» :لاقف كلذ لثمب ةغل داحلإلا اضر ديشر فّرعو

 ربقلا دحل :هنمو ...ىنعم وأ ًاسح طسولا نع ””راروزالاو ليملا :ماعلا

 هطسو نع الئام ةلبقلا ةهج نم ربقلا بناج يف رفحي ام وهو :تيملل
 فدهلا مهسلا دحلأ :مهمالك نمو ..تيملا هيف عضويو هوحنو ءانبب ىوسيو

 ."0(هطسو بصي ملو هيبناج دحأ يف لام يأ

 ًايعرش ًافيرعت ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا اضر ديشر خيشلا فّرعيو

 اهفيرحتو اهيناعم راكنإو ءاهب بيذكتلا ىلاعت هئامسأ ىف داحلإلا» :لوقيف

 هلامكب قيلي ال امبو هسفن هب مسي مل امب ىلاعت هتيمستو ءهوحنو ليوأتلاب
 وهو :ةيمستلا يف كارشإ :نامسق ناذهو  اهيف هب هريغ كارشإو ءهلالجو
 كارشإو .اهصئاصخو ةيبوبرلاو ةيهولألا ىناعم ىلع ةلادلا ءامسألا ىلع رصقي

 ةصاخ ريغ ٍناعمو «ةيبوبرلاو ةيهلإلاب ةصاخ ٍناعم :نامسق يهو يناعملا يف
 ."0. .اهلامك ىلاعت هب صاخلا امنإو اهسفن يف

 نيب دقف ءأحوضو دادزيل ليثمتلا عم ىنعملا اذه ديشر خيشلا لصفيو
 : "”يلي امك يه ىلاعت هئامسأ يف داحلإلا نم عاونأ ةعبس

 اولاق امك هللا نود نم دبع امم ىلاعت هريغل اهعضول اهيف رييغتلا :لوألا

 )١( دئاوفلا عئادب :ميقلا نبا )١/١159(.

 .(177/5) ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :ريثألا نبا (؟)

 .(7797 :ص ءدحل ةدام) تادرفملا :بغارلا 69)

 .(1407 :ص) دحل ءحاحصلا راتخم :يزارلا (5)

 :ص) قباس ردصم :يزارلا :رظنا .فرحناو هنع لدع :يأ ًاراروزا ءيشلا نع روزا (5)

 /1١01(.

 .(5541/49) رانملا ريسفت (5)

 .(447/8) رانملا ريسفت (0

 :ميقلا نبا عم نراقو ءراصتخاو فرصتب كلذ تلقن دقو (148- 547/5) هسفن ردصملا (8)
 .(1120 )1١59/1  دئاوفلا عئادب

 "ها/



 (زيزعلا» هب اوثنأ (ىزعلا»و («هللا» ةلالجلا مسا هب اوثنأ مهنإف «تالللا» يف

 .«نانملا» همسا نم هوثنأ «ةانم»و

 ثيدح نم حص ام وأ هباتك يف هسفن هب مسي مل امب هتيمست :يناثلا

 وأ .هب اهفصو امب هفصو وأ هسفن هب ىمس امب هتيمست كرت :كثلاثلا

 - ىلاعت هب قيلي ال كلذ نأ ىلع َءانب  لاعفألا نم هسفنل هدنسأ ام دانسإ كرت

 نم ةعدتبملا ضعب عانتماك هلوسر نمو ىلاعت هنم ملعأ نيدحلملا ءالؤه نأك
 مدع بوجو اومعز يتلا ىلاعت هللا تافص يف ثيداحألاو تايآلا ضعب ركذ

 .ليوأتلاب ةنورقم الإ مهدئاقع يف اهركذ

 نم بورضب هل تعضو امع ىلاعت هتافصو هئامسأ فيرحت :عبارلا
 .ليطعتلا وأ هيبشتلا يضتقت ليوأتلا

 مساك ظفللاب هئامسأ نم هب صاخ وه امب هريغ كارشإ :سماخلا

 تافاضإلا نم هانعم ىف امو ««نيملاعلا بر»و «نمحرلا» و «هللا» ةلالجلا

 مزلتسيو ظفللا يف كارشإ عونلا اذهو .ةبعكلا برو ضرألاو تاومسلا برك
 .ىنعملا يف كارشإلا

 نأب كلذو ءاهظافلأ نود هئامسأ ىناعم ىف ىلاعت هريغ كارشإ :سداسلا

 نودحليو نوديحيف .هيلع لدي ظفل ىلاعت هللاب صاخلا ىنعملا اذهل نوكي
 اضر ديشر هل لّكمو «ىلاعت هريغل هانعم تابثإ عم رخآ ىلإ ظفللا اذه نع

 ءاضقل نودصقي نيذلا نيحلاصلا ضعب ىلع قلطي وهف «ةليسولا» ظفلب
 ذإ ءهلإلا ىنعمب انه ةليسولاف «هناحبس هعم وأ ىلاعت هللا نود نم تاجاحلا
 اذهف ءرمألل ربدملا برلا ىنعمب وأ «ةدابعلا خم ءاعدلاو .دوبعملا هانعم
 قلطيو «ىلاعت هئامسأ نم مسا ىنعم ذخأيف هللا نود نم ىعدي «ةليسولا»
 نب دمحم خيشلا راشأ دقو .هيومتلاو داحلإلا يف ةدايز رخآ مسا هيلع

 )١( ملعلا نايب عماج :ربلا دبع نبا رظنا )93/5(.

 اناني



 ."(ديسلا» ةملكب لثم هنكلو ء«هلئاسر ضعب ىف ىنعملا اذه ىلإ باهولا دبع

 .اهظافلأ نود ءامسألا ىناعم ىف داحلإ اذهف

 ؛ىلاعت همسا ىلع هليضفت وأ هئامسأ لامك يف هريغ كارشإ :عباسلا

 ةباجإو ءهعمسك ًاعمس وأ ءدشأ وأ هتمحرك ةمحر ىلاعت هريغل نأ معزي نمك
 «ىتوملا نم ىلاعت هللا ريغ نوعدي نيذلاك ءدشأ وأ نيعادلل هتباجإك

 نيب نوعمجيف «ىلاعت هللا نم مهتباجإ يف عرسأو برقا مهنأ نودقتعيو

 يف هناحبس هيلع هريغ ليضفتب هب رفكلاو «ىلاعت هللا ريغ ءاعد كرش :نيكرش

 هللا ءامسأ يف داحلإلا عاونأ يف اضر ديشر اهنيب يتلا هجوألا يه هذه

 نأ امك «"”باهولا دبع نب دمحمو «ميقلا نباب رثأتم كلذ يف وهو ىلاعت
 هللا همحر نايبلا نم وحنلا اذه ىلع اهيلإ قبسي مل تاقيقحت كلذ هليصفت يف

 .ىلاعت

 ةنس ءةسماخلا.ط )١/١/( ةينسلا رردلا :باهولا دبع نب دمحم :رظنا )١(

 نمض) ديحوتلا ةملك ريسفت :باهولا دبع نب دمحم :ًاضيأ رظناو .م1147 < ه141
 ١0(. 5 : ص /ديرفلا عماجلا

 ثيغتستو وعدت تناك ةيرصم ةيماع ةأرما عم هل تعقو ةياكح وهو اًلثم خيشلا دروأو (؟)
 نيعدت الو «يلوبتملا نيعدت اذامل :اهل لاقف ءيلوبتم اي يلوبتم اي :لوقتف نيروبقملا دحأب

 ةباجإ يف رخأتي الو لهمي ال يأ «شانتسي ام يلوبتملا» :ةيرصملا ةيماعلاب تلاقف «هللا

 .(554/9) رانملا ريسفت :رظنا .اعد نم

 ديشر علطا يذ يذلا ميقلا نبا مالكب اضر ديشر مالك ةنراقم ىلإ يشاوحلا يف ترشأ دقو (9)
 دبع نب دمحمل تاهبشلا فشك باتك ىلع علطا هنأ امك «دئاوفلا عئادب» هباتك ىلع اضر

 .ثحبلا اذه نم ٠ :ص) :رظنا . باهولا

 نامل



 :يبناثلا ثحبمل ملا

 :لو لا بلطملا

 ةلمج هل ديشر خيشلا ريرقتو تافصلا يف فلسلا جهنم

 ةقفاوم ِخِلَي ىبنلا نع ةرتاوتم تءاج تافصلا ىف رابخألا نإ

 "00د دحجللاو (17 ليوأتلا سانتجا عم ميلستلاو تابثإلاو

 :وه «؛ةلأسملا هذه ىف رثألاو هقفلا ةمئأو ةنسلا لهأ هيلع يذلاو

 ىف ةيفيكلا ديدحت كرتو كلذب قيدصتلاو اهيف ٍةِْكَي يبنلا نع ءاج امب ناميإلا
 قدا .8
 0 ةنم يس

 تافيرعتلا .هلمتحي ىنعم ىلإ هانعم نع ظفللا فرص :ًاحالطصا و.حيجرتلا :ةغل ليوأتلا )١(
 .(87:ص)

 :رظنا .تافصلا يف ةدراولا رابخألا راكنإ انه هب دارملاو .ملعلا عم راكنإلا :دوحجلا (؟)
 ١187(. :صض) :دحج :تادرفملاو 5٠(. :ص) دحج :حاحصلا راتخم

 .يهيقفلا رصان يلع .د :ت (/5) ديحرتلا :هدنم نبا (©)

 )/8/9+١5(. ديهمتلا :ربلا دبع نبا (5)

 ا



 زاجحلا لهأ نم انئاملع عيمجو نحنف» :[١71:ت1'ةميزخ نبا لوقي

 رقن هسفنل هتبثأ ام هلل تبثن انأ انبهذم ءرصمو ماشلاو قارعلاو نميلاو ةماهتو
 دحأ هجوب انقلاخ هجو هبشن نأ ريغ نم ءانبولق كلذ قدصتو انتنسلأب كلذب

 ."0(. .نيقولخملا نم

 مكايإو هللا انقفو  اوملعا» 6٠"[: :تآ] هللا همحر :"”يرجآلا لوقيو

 هب فصو امب لجو زع هللا نوفصي قحلا لهأ نأ  لمعلاو لوقلا نم داشرلل

 اذهو مهنع هللا يضر ةباحصلا هب هفصو امبو ِةَِكك هلوسر هب هفصو امبو هسفن
 هل ميلستلا لب ؟فيك :هيف لاقي الو عدتبي ملو عبتا نمم ءاملعلا بهذم
 ىلع موقي فلسلا بهذم نأ انل نيبتي لوقنلا هذه نمو .©”2. ..هب ناميإلاو
 :سسأ ةثالث

 ال اهتقيقح ىلع اهتابثإ ؛هب ينعأو ؛ةدراولا تافصلاب ناميإلا :لوألا

 ."”زاجملا ىلع

 نوعباتلاو انك» ١15١[: :ت] هللا همحر  يعازوألا مامإلا لوقي

 ةنسلا هب تدرو امب نمؤنو هشرع قوف هركذ ىلاعت هللا نإ :لوقن نورفاوتم
 ."0(تافصلا نم

 ناميإلا ىلع نيعباتلا عامجإ ىلع لدي مامإلا اذه نم حيرصت اذه يفف
 .تافصلاب

 هنع ثدحو هيوهار نب قاحسإ نم عمس فيناصتلا بحاص ةمئألا مامإ مالسإلا خيش )١(

 .[ 735 756/١5 :ريسلا] نيحيحصلا ريغ يف ملسمو يراخبلا هنع ثدحو ءريثك قلخ

 .ساره ليلخ دمحم .د :ت(١١- 5٠١ :ص) برلا تافص تابثإو ديحوتلا ()

 -7/17١:ريسلا] .نيسحلا نب دمحم فيرشلا مرحلا خيش ةودقلا ثدحملا مامإلا وه (6)

 .[ا5

 )١١١/59(. ةنسلا جاهنم :ةيميت نبا :رظناو 7071(0:ص) ةعيرشلا (5)

 «ةيارلا راد . ط )١//781( ةجحلا :ةنسلا ماوقو )/١55/9(« ديهمتلا :ربلا دبع نبا :رظنا (©)

 .ميحر وبأ دمحمو عيبر دمحم :تا.ه 6١5 ىلوألا

 نبا ححصو ءرديح نيدلا دامع .د :ت )١6١/5( تافصلاو ءامسألا :يقهيبلا هاور (5)

 .(357 :ص) ةيومحلا :هدانسإ ةيميت

5١ 



 :لاقف ءءاوتسالا نع ١79[ :تآ] - هللا همحر كلام مامإلا لئس دقو

 ء«بجاو هب ناميإلاو .ءلوهجم ريغ هنم ءاوتسالاو .لوقعم ريغ فيكلا»

 «تافصلاب ناميإلا بوجوب ًاضيأ حيرصت اذهف ."'”2...ةعدب هنع لاؤسلاو
 .تافصلا نم هريغ يف لاقي ءاوتسالا يف لاقي امف

 هئامسأ يف هقلخ ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنت هب ينعأو : هيزنتلا : يناثلا

 .هتافصو

 ُصراْلاَو ِمِرَدَه َّقح هَل أورده اَمو# :ىلاعت هلوق دمحأ دنع لجر أرق دقف رس اس

 ديب أموأ مث :"”4ْوْيِِمَِ ٌثكوظم ُتَوَمَسلاو ةَمدبِْلا مب ٌةُكَضِق اًصِج
 .“”ماقو“ 'درح مث هللا اهعطق هللا اهعطق :دمحأ هل لاقف

 .© هللا همحر كلام نع كلذ وحن يورو

 دقف هقلخ نم ءيشب هللا هبش نم :[1758 :ت] ''دامح نب ميعن لاق
 هسفن هب هللا فصو ام سيلف ءرفك دقف هسفن هب هللا فصو ام ركنأ نمو «رفك

 7 0. هل

 . 2 ةهيبسن ةهلوسرو

 .ىنعملا ضيوفت ال ةيفيكلا ضيوفت هب ينعأو :ضيوفتلا :ثلاثلا ساسألا

 .هريسفت هتءارقف نآرقلا يف هسفن هب هللا فصو ءيش لك» :نايفس لاق
 فق .

 . «لثم ال و فيك ال

 )١( تافصلاو ءامسألا : يقهيبلاو «(441/) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا )؟/١60(,

 ريسلا :يبهذلاو )8/30٠١(.
 .(589/) ةيآلا «رمزلا ةروس (؟)

 .(00 :ص) درح :حاحصلا راتخم .بضغ يأ :درح (6)

 .(479/) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا (5)

 .(4١ه/8/) ديهمتلا :ربلا دبع نبا :رظنا (5)

 لوأ «فيناصتلا بحاص «يزورملا هللا دبع وبأ ظفاحلا ةمالعلا مامإلا :ةيواعم نبا :وه (5)
 )089986/٠١١-350١5(. ريسلا . دنسملا بتك نم

 .(0817/6) قباس ردصم :يئاكلاللا (0)

 لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا و «يهيقف رصان يلع :ت 7١( :ص) تافصلا :ينطقرادلا (0)

 ١15١(. .5؟/9؟) تافصلاو ءامسألا : يقهيبلاو ,(2/8/) ةنسلا

 ضخ



 ثيداحألا اوّرمأ :نالوقي ""لوحكمو يرهزلا ناك" :ىيعازوألا لاقو
 نب كلامو ”عيكو نع :هوحن يورو .تافصلا ثيداحأ ينعي ()70(تءاج امك

 ."ههريغو ةنيبع نب نايفسو يروثلا نايفسو سنأ

 يف ىنعملا نأ ذإ «ةيفيكلا ضيوفت كلذب نوديري فلسلا نأ بير الو

 ىنعم نومهفي اوناكف .”برعلا ةغل نم ةرورضلاب موهفم هنأل ضوفي ال اذه
 .”"”يناعملا هذه نيب نوقرفيو هريغو ءامسلا ىلإ ىوتساو «شرعلا ىلع ىوتسا
 ال هنإف .فيك الب :اولاق امل ةفصلا ىنعم ىفن فلسلا بهذم ناك ول ًاضيأو

 ىلإ جاتحي امنإو «ىنعم ظفللا نع مهفي مل اذإ ةيفيكلا ملع يفن ىلإ جاتحي
 «تءاج امك اهورمأ» :مهلوق ًاضيأو .تافصلا تتبثأ اذإ ةيفيكلا ملع يفن

 ."”يناعم ىلع ةلاد ًاظافلأ تءاج اهنإف هيلع يه ام ىلع اهتلالد ءاقبإ يضتقي

 ناتدعاق «ةيفيكلا ضيوفتو هيزنتلاو ناميإلا يف فلسلا دعاوق نمو
 ْ : ناتريبك

 تابثإو «تاذلا يف مالكلا ىلع عرف تافصلا يف مالكلا نأ :امهالوأ

 اهانتبثأ امنإو تافصلا تابثإ كلذكف «ةيفيك تابثإ ال ءدوجو تابثإ تاذلا

 .0اهب درو فيقوتلا نأل

 )١( ريسلا .ه١١ :ت ءماشلا لهأ ملاع «يرهزلا نارقأ نم هللا دبع وبأ )1580/0(.

 .(431/؟) هلضفو ملعلا نايب عماج :ربلا دبع نبا و «(198/1) يقهيبلاو )/8١(«: يئاكلاللا (؟)
 .(5717/1) ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع :هلوق جرخأ (6)

 ملعلا نايب عماج :ربلا دبع نبا و )١98/5(« تافصلاو ءامسألا :يقهيبلا :رظنا (5)

 .0314 :ص) ةعيرشلا :يرجآلاو :«(47/5)

 .(7/9) ديحوتلا :هدنم نبا :رظنا (©)

 .(517 - 147/0 قباس ردصم :يئاكلاللا :رظنا ()

 دبع دمحأو «(؟١/54) باتكلا :هيوبيسو 55(«2 :ص) ةيومحلا :ةيميت نبا :رظنا (0
 .208/8 :ص) ضيوفتلا بهذم :نمحرلا

 ىلع مالكلا يف ةلاسر :يدادغبلا بيطخلاو )١75/١(: ةجحلا :ةنسلا ماوق :رظنا (4)

 اهنم عضوملا اذهو «ةدجب ملعلا ةبتكم رشن «معنملا دبع ورمع :ت (١5:ص) تافصلا

 ةيرمدتلا :ةيميت .نبا دنع ةدعاقلا هذه حرش :رظناو 584(2 - 747/14) ريسلا يف هدجت

 )88/١(. ةيدهملا ةفحتلا :يدهم لآ حلافو 1١5 ١5( :ص)

 ضنر



 ءرخآلا ضعبلا يف لوقلاك تافصلا ضعب يف لوقلا :مهلوق :ةيناثلا

 ءامسألا تبثأ نم وأ رخآ ًائيش ىفنو تافصلا نم ًائيش تبثأ نم اهب مزليو
0 0 

 . 2 تافصلا ىفنو

 ةافنلا نيب طسو بهذم ةنسلا لهأ بهذم نأ اذه نم انل حضتيو

 ريبك عمج ميقتسملا ليبسلا اذه كلس دقو .""”ةلثمملا ةهبشملا نيبو ةلطعملا : هع هلا (50- هدو :
 ."”نيخسارلا ءاملعلا نم

 )غ0

 قيقا

 فرق

 :- هللا همحر  ديشر دمحم خيشلا كلسملا اذه كلس نممو

 اهتطسب ىتلا ةقيقحلاب - راصتخابو  رُكذأ نأ بسانملا نم هنأ ىرأو

 )55/١(2 ةفحتلا :يدهم لآ حلاصو ١١ ١١( :ص) ةيرمدتلا :ةيميت نبا :رظنا

 ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا :ًاضيأ رظناو 0077 :ص) ةيرمدتلا بيرقت :نيميثع نباو
 .(26 :ص)

 ١7(. :ص) ىربكلا ةيومحلا :ةيميت نبا :رظنا

 07 :ص) ةيمالسإلا ةعماجلا .ط ةةنابإلا» يف [”70 :ت] يرعشألا نسحلا وبأ :مهنم

 .دومحم نيسح ةيقوف :ت ءاهدعب امو 7١( :ص) راصنألا راد .طو «(04

 ىلع هدرلاو «ثلاثلا دلجملا «ديحوتلا» ىف [”980:ت] هدنم نب قاحسإ نب دمحمو

 ىف [؟١٠8 :ت] ىمرادلاو .ه١40١ ىلوألا .ط «ىهيقف رصان ىلع :ت «ةيمهجلا
 يف [7؟0٠94 :ت] دمحأ نب هللا دبعو .«ىسيرملا ىلع درلا» و «ةيمهجلا ىلع درلا»
 ليلخ دمحم .د :ت ء«ديحوتلا» ىف 1١*[ :ت] ةميزخ نبا .لوألا دلجملا «ةنسلا»
 يرجآلا .«ةيمهجلا ىلع درلا» ثلاثلا دلجملا «ةنابإلا» ىف [817# :تآ] ةطب نبا .ساره
 ١ ىف [458:ت] ىقهيبلاو .اهدعب امو ١10١( :ص) «ةعيرشلا» ىف ١*1[ :ت]
 نباو .«ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف [418 :ت] يئاكلاللا و .تافصلاو ءامسألا
 ةجحلا يف [010:ت] ةنسلا ماوقو )//١145(. ديهمتلا يف [47* :ت] ربلادبع
 .ةيومحلا ىوتفلا [!!؟58 :ت] ةيميت نبا و .يداه نب عيبر دمحم :ت 5642

 .قعاوصلا رصتخم يف [١70:تآ ميقلا نباو .ةيمهجلا سيبلت نايبو «ةيرمدتلا ةلاسرلاو

 يف يمركلا فسوي نب يعرمو .قلخلا ىلع قحلا راثيإ يف 84٠[ :ت] ريزولا نباو
 ىنيرافسلاو .اهدعب امو )١158/١( ه5٠5١ ىلوألا .ةلاسرلا ةسسؤم .ط «.تاقثلا ليواقأ

 امو ("01/1) ططخلا يف [440 :ت] يزيرقملاو .راونألا عماول يف 11188:ت]
 ,(97 71 :ص) رمثلا فطق ىف [1707 :ت] ناخ نسح قيدص دمحمو .اهدعب
 000 ده1904١ ىلوأ .ط .يتويرقلا مصاع .د :ت
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 ام ىلع  أشن نيح  أشن ديشر دمحم خيشلا نأ يهو .2"”ةمدقملا يف

 ناكو «"'اهحورشو ةيرعشألا بتك ىلع ؛ملعلا ةبلط نم هتادل هيلع أشني

 "”نيقيلا قيرطو نيدلا عبنم اهدحو يه» بتكلا هذه نأ  هريغك - نظي
 مث «ملعأ فلخلا بهذمو ملسأ» هنأو *”*فيعض فلسلا بهذم نأ»و

 بتك اميس ال» نايبلا قح فلسلا بهذم نيبت ىتلا بتكلا ىلع هعالطا دعب

 هءارو سيل يذلا قحلا وه فلسلا بهذم نأ نيقيلا ِمْلِع ملع ةيميت نبا

 قحلا نم ينغت ال ماهوأو نونظ وهف هفلاخ ام لك نأو بلطم الو ةياغ

 فلسلا ةقيرط نيملسملل يلجت يتلا بتكلا يه» بتكلا هذهب اذإو .'"ائيش
 «ناميإلا ةشاشبب رعشي اهئراقب اذإو ءيلصألا مهدروم سانلا دروتو ىلثملا

 قرفلاك ةرعاشألا بتك نيبو اهنيب قرفلا اذإو «ناقيإلا درب نايرسب سحيو

 هعفادتت «يجل رحب يف حبسي نم نيبو يوسلا طارصلا ىلع يشمي نم نيب
 ."”«ةيرظنلا ثحابملا تارايت هبذاجتتو ةيفسلفلا كوكشلا جاومأ

 ة'وكحأو ملعأو ملسأ حلاصلا فلسلا بهذم» نأ ديشر خيشلل نيبتو

 بهذمو ملسأ فلسلا بهذم نأ نم ةيرعشألا وملكتم هلوقي ام فالخ ىلع

 ."'كحأو ملعأ فلخلا

 ىلاعت هللا تافصب ملعلا ةيمهأ هب نيبي يذلا ديشر خيشلا مالكب أدبنو
 لامكلا جارعم وهف هلاعفأو هتافصو ىلاعت هللاب ملعلا امأ» :لوقيف هتدئافو

 نم مكبسح» :تافصلا هذهب ملعلا ةدئاف نع لوقيو .2''2.. .يناسنإلا

 )١( )ص:5!١17(.

 )/١187(. رانملا ريسقت :رظنا (9)

 .(515/4) رانملا ةلجم (6)

 .(9//181) رانملا ريسفت (5)

 )#/<١9(. قباسلا ردصملا (8)

 .(181//) هسفن ردصملا (5)

 .(515/4) راتملا ةلجم (؟90)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)

 .ةيرهزألا دهاعملا .ط 19١8( :ص) ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت :يروجيبلا :رظنا (9)

 .(9/»60/) رانملا ريسقت )1١(

 نذل



 هناطلسو هتمظعب ناميإلا ةوقو هللا ةيشخ نم حاورألا ىلع ضيفت نأ اهتدئاف

 لئاذرلا اهيلإ ضغبيو «سدقلا ملاع ىلإ اهبذجيو سجرلا نم اهرهطي ام
 ."70هدنع امل ًابلطو ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت لئاضفلا اهيلإ ببحيو

 خيشلا فّرعي كلذ ةدئافو هتافصو ىلاعت هللاب ملعلا ةيمهأل هنايب دعبو

 اذه هيلع قلطي نأ قحتسي امو ماع لكشب فلسلا بهذم وه ام ديشر

 لهأل ًابهذم نوكي ملعلا لهأ نم دحاو نع لقني يأر لك سيلف ءمسالا
 ام ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم امنإو» :اذه ىف اضر ديشر لوقيف «ةنسلا

 هقفلاو ثيدحلا ةمئأو نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا نم مظعألا داوسلا هيلع ناك

 الو "”فيرحت ريغ نم ةنسلاو باتكلا صوصنب ماصتعالا يف مهعبت نمم
 لهأ اهثدحأ يتلا ءارآلاو عدبلا نم عدتبا ام ىلإ اهرهاوظ عاجرإب فلكت
 كلامو يعفاشلاك راصمألا ءاهقفب فلسلل اضر ديشر لثميو ."””(ءاوهألا

 .*”يلع نب دوادو يعازوألاو نايفسو دمحأو

 ناميإلا يف ةماعلا مهتدعاقو فلسلا بهذم ديشر خيشلا ركذي مث
 تابثإلا ىلع موقت اهنأ - افنآ مهنع تلقنو تركذ يتلاو  ىلاعت هللا تافصب
 يتلا تافصلا عيمج يف فلسلا ةدعاقف» :لوقيف «ةيفيكلا ضيوفتو ء«هيزنتلاو

 اهرمنو هل اهتبثن نأ هلوسر ناسل ىلعو هباتك يف هسفن اهب ىلاعت هللا فصو

 هلوقب القنو القع تباثلا ءقلخلا تافص نع هيزنتلا عم تءاج امك

 وه ًايقيقح ًاملع هلل نإ :لوقنف .©*”45ىَك يِلْئِص َسّل» :لجو زع
 هبشي ال هل فصو وه ًايقيقح ًاعمس هل نإو ءانملع هبشي ال هنكلو هل ٌفصو

 .(505/5) رانملا ةلجم ()

 هللا ءامسأ فيرحتو «ىنعم وأ ًاظفل صنلا رييغت :حالطصالا يفو «ربيغتلا :ةغل فيرحتلا (0)

 .ةنسلاو باتكلا اهيلع لدي ال ةلطاب ناعم ىلإ اهيناعم رييغتو اهظافلأ رييغت :وه هتافصو

 )51/١(. ةيدهملا ةفحتلا :يدهم لآ حلاف :رظنا

 .(0617/9/) رانملا ريسفت (9)

 فورعملا «ةمالعلا ظفاحلا رحبلا مامإلا ءيرهاظلا يلع نبا وه :دوادو ءهسفن ردصملا (5)

 .(17//91) ريسلا .رهاظلا لهأ سيئر «يناهبصألاب

 )١١(. ةيآلا «ءىروشلا ةروس (4)

 ناجل



 لاعفنا يه يتلا انتمحر هبشت ال هل ةفص يه ةيقيقح ةمحر هل نإو «انعمس

 لقنلاو ١ .(27

 فلسلا ةقيرط نأ ىلعو هيلع ًادكؤم ىنعملا اذه ديشر خيشلا رركيو

 0 لقتلاو لاما نيب عمجت يتلا يه هيزنتلا عم تافصلا ناميإلا يف

 ل ماعلا قلاخ نأ اقم تبنو يع هلع بل يلعن لا نأ اعرب تبق

 هب ءاج يذلا يحولا نع القن تبثو «لامكلا تافصب ًافصتم نوكي نأ دب

 قلخلا قوف ولعلاو «ةبحملاو ةمحرلاو ةردقلاو ملعلاب ىلاعت هفصو لسرلا

 :ىلاعت هلوق ذختن نحلف هلك ملاعلا رمأ ريبدتو شرعلا ىلع ءاوتسالاو

 عيمج مهفل ةآرمو ةدعاق "”7©4) ُريِصبْلا ٌعيمتلا َرْمَو ٌةىَم ويك سلو
 هلثمك سيل هنأ وهو قلع هلوسر هب هفصو امو هسفن ىلاعت هب هللا فصو ام

 سيل رصبب رصبيو «نيقولخملا عامسأ لثمك سيل عمسب عيمس هنأو ءيش
 «مهتمحرك تسيل ةمحرب ميحرو ءمهملعك سيل ملعب ميلعو «مهرصبك

 ءاوتساك سيل ءاوتسا هشرع ىلع وتسمو «مهتبحمك تسيل ةبحمب بحيو

 مهئاسؤرو مهكولم ريبدتك سيل ًاريبدت مهرومأ ريبدتو يشرع ىلع مهكولم
 دل «.. .خلإ هنوربدي امل

  فلسلا بهذم نأ ىري ديشر خيشلا نأ انل نيبتي كلذ نمو

 يبت نبا هنأ امك لقعلاو هلا الع انو دق - ديزل تابنإلا رب عمجي

 بهذملا اذه عادتباب هتسردمو ةيميت نبا مهنا دقلو .هريغو ضراعتلا ءرد يف

 اضر ديشر در دقو «هيلإ اوقبسي مل مهنأو - تافصلا تابثإ بهذم ينعأ -

 ءارتفاو بذك اذهو» :هلوقب ىوعدلا هذه اوددر نيذلا ةضفارلا دحأ ىلع

 هلوصأ نم يذلا ضفرلا ىلإ مهبذج ىلإ ديهمتو «ةنسلا لهأ ماوعل ليلضتو

 )١( رانملا ريسفت )١//71(.
 )9( ةيآلا ءىروشلا ةروس )١١(.

 )*( رانملا ةلجم )4؟/7١؟(.

 ضني



 هللا ىلاعت  مدعلاك ىلاعتو هناحبس هلعجو ليوأتلاب ىلاعت هللا تافص ليطعت

 يهو الإ تافصلا كلت نم ةفص نم امف .ًاريبك ًاولع نوعدتبملا لوقي امع
 ئراق لك لعلو .ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألا يف وأ نآرقلا يف ةصوصنم

 قوق ِهَّنأ دي :ىلاعت هلوق عمس وأ أرق دق نيملسملا نم هل ماس وأ نآرقلل

 لع ٌنمحَّرلا# :ىلاعت هلوق عمسو.. 4 ّقَدَي ُتَقَلَع تفلح امل :هلوقو 004 ميدي
 0 : ةكئالملا ىف ىلاعت هلوقو ءاهانعم يف امو "”9©4 وتس ملا

 هلوقو 4 َّمَص اَنَص كآَمْلاَو َكْبَر ةي» :هلوقو 294 هم ني نم مير
 ئراقلا ملعيلو .خلإ '94بيِرََص ْنإَف ٍنَع ىدابع كللَأَس اًدِإَو9 :لجو زع
 مث مالعألا هذيمالتو ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلإ يضفارلا افه هازع ام نأ

 (""”(...ةحيحصلا ثيداحألا يف وهف نآرقلا يف سيل امم ةيباهولا ىلإ

 هذه نأ نيبي ىلاعت هللا تافص ىلع ديشر خيشلا نم ليلدتلا اذهف

 .امهدحأ ىف وأ ةنئسلاو باتكلا ىف امإ ةتباث تافصلا

 تباثلا  هيزنتلاو تابثإلا نيب نوعمجي فلسلا نأ ديشر خيشلا ررقيو

 ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنت نأ كلذ ىف ةدعاقلاو» :لوقيف - القعو ًاعرش

 سيل :ىلاعت هلوقك لقنلا نم ةيعطقلا صوصنلاو لقعلا ليلدب تبث دق هقلخ
 امب هفصوو برلا هيزنت :نيرمألا نيب نوعمجي فلسلا نأو 4*ىش هلْ

 مدعو «كلذ ريغو بضغلاو اضرلاو ةبحملاو ةمحرلا نم هسفن هب فصو

 عمسلاو ةردقلاو ةدارإلاو ملعلا تافصو تافصلا هذه نيب ةقرفتلا يف مكحتلا

 "06... .مالكلاو رصبلاو

 )١( ةيآلا ءحتفلا ةروس )1٠١(.
 ةيالا قرصص» ةروس (؟) )908(.

 )9( ةيآلا ءهط ةروس )6(.

 .(50) ةيآلا ءلحنلا ةروس (54)

 .(5؟) ةيآلا فرجفلا ةروس (©)

 .(185) ةيآلا ءةرقبلا ةروس (5)
 .(046/598) رانملا ةلجم (90)
 .(607/58) هسفن ردصملا (4)

 فلي



 عاقل ضر ديشر ريرقت عيتتن نأ سصخلا اه كلل نمو عيستسنو

 يف لوقلا» نأ يهو «تافصلا تايبثإ يف ةنسلا لهأ اهيلع دمتعا يتلا ةيناثلا

 ."”(رخآلا ضعبلا يف لوقلاك تافصلا ضعب

 حئاول يف ينيرافسلا نع ةدعاقلا هذه لقنب اضر ديشر حرص دقلو

 لوقلا نأ يهو ءهذه ونص «ىرخألا ةدعاقلا لقن هنأ امك .يتأيسو ء«راونألا

 حرش يف ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم «تاذلا يف لوقلاك تافصلا يف

 يف فلسلا بهذم ريرقت يف ناتماه ناتدعاقلا ناتاهو ."”(لوزنلا ثيدح

 .تافصلا

 نأ ذإ «قولخملاب هل ًاهيبشت ىلاعت هلل تافصلا تابثإ يضتقي الو

 خيشلا هررقي ام اذهو «قئاقحلا يف كارتشالا يضتقي ال ءامسألا يف كارتشالا

 يفاني ال هباتك يف هسفن هب فصو امم هريغو اذه نأو.. » :لوقي ذإ ديشر

 مهل هتلئامم يضتقت : الو «هدابع صئاقن نم هب نيلي ال امع ىلاعت ههيزنت لامك

 يف كارتش ؛الا يضتقي ال ءامسألا يف كارتش مثالا نإف «لامك نم مهبهو اميف

 نم فلتخت تانكمملا ىف كيكشتلاب ةلوقملا سانجألا ءامسأو «تايمسملا

 قلاخلا نيب ةكرتشم تناك اذإ اهب فيكف «لامكلاو صقنلا اهنم «ةريثك هوجو

 نم ىلعأ ىلاعت هدوجوو .ءمهتاوذ نم لمكأ ىلاعت هتاذف «تاقولخملاو

 مهنم ملعأ هلوسرو وهو .مهتافص نم ىمسأ ىلاعت هتافصو ءمهدوجو

 ©0(. .هلاعفأو هتافصب

 هللا تافص اولطع ىتلا ةلطعملا ةهبش نع ثحبلا ىلإ اذه اندوقيو

 «ةدحاو يهو «عدبلا لهأ لك يف ةماع ةهبشلا هذه نأ قحلاو ءاهببسب ىلاعت
 نود ءامسألا تبثأ نم دنعو ؛ًاعيمج تافصلاو ءامسألا اوركنأ نيذلا دنع

 يفن :يهو الأ ءضعب نود تافصلا ضعب تبثأ نم دنعو «تافصلا

 .( ١7 : (ىواتفلا عومجم نمض) ةيرمدتلا : ةيميت نبأ :رظنا قفز

 .(7581/8) رانملا ةلجم :رظنا (؟)

 .(67- ع5 :ص) يدمحملا يحولا فضز

 م4



 نيلوأتملا ةعدتبملا ةهبش امأو» : - هللا همحر  ديشر خيشلا لوقي 2 7هيبشتلا
 ضعب , ليوأت يف اهنع نوربعي يتلا هقلخ ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنت يهف
 اولطع ةهبشلا ه ذهبف .ماسجألا مزاول نم اهريغو زيحتلاو ميسجتلاب ؛ تافصلا

 برلل ًاهيزنت مهنم دشأو هب ناميإلا بجي امبو صوصنلا يناعمب مهنم ع
 او . .ىلاعتو كرابت

 اهوفرصف ةيهلإلا تافصلا ةقيقح نوملكتملا ركنأ ةهبشلا هذه ىلع ءانبو
 :نولوقيف ةدارإلا وأ ةردقلا ىلإ اهوعجرأف اهولوأ وأ «ةيزاجم ناعم ىلإ
 ديشر مهنع يكحي امك .ناسحإلا ةدارإ وأ .لعفلاب ناسحإلا يه ةمحرلا

 اضر 0

 اورفي نأ اودارأ اميف اوعقو دق  نآرقلا ةقيرطب مهلهجل  مهنأ قحلاو
 .هرهاظ نع هوجرخأ اميف مهمزلي ام لثم هولوأت اميف مهمزلي هنإف هنم

 ىلع قلاخلا نوسيقي ةعدتبملا نأ كلذ» :كلذ ًانيبم ديشر خيشلا لوقي
 هيبشتلا مزلتست ةيهلإلا تافصلا كلتل ةيقيقحلا يناعملا نأ نومعزيف «قولخملا

 اهلمحو اهلولدم نع اهيلع ةلادلا ظافلألا جارخإ بجوف ءالقنو اًلقع عونمملا
 ةيزاجملا يناعملا كلت نأ مهتافو «لقنلا عم لقعلا قفتيل قفتيل ةيزاجم يناعم ىلع

 هللا ةمحر اولوأ نيذلاف «ةيقيقحلا ىناعملاك تاقولخملا يف ةلمعتسم يه
 نع ًاريبعت ةغللا يف لمعتسملا ناسحإلا نأ مهتاف هقلخ ىلإ هناسحإب ىلاعت
 كلذ مزلي امك ...ًاضيأ ىلاعت هللا ىلع لاحم مهلامعأو نيقولخملا تافص
 ادع ام ليوأت يف ةضفارلاو ةيمهجلاو ةلزتعملا اوقفاو نيذلا ةيرعشألا يملكتم
 .(00.. .يناعملا تافص اهنومسي يتلا ةينامثلا تافصلا

 - ”7 :ص) ديحوتلا باتك :ةميزخ نباو ٠١١8( :ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلا :رظنا )00(
 ساره ليلخ دمحم :تا('14

 .(6084/59) رانملا ةلجم (؟)

 .(559 :ص) ديهمتلا :ينالقابلا :رظناو )/١94(« رانملا ريسفت (6)
 ١ .(085/9) رانملا ةلجم (4)

 ضر



 بهذمب لوقلا وه ةعدتبملا ةهبشلا هذه مدهي يذلا نأ ديشر خيشلا ىريو

 نم أربيو هيبشتلاو ليطعتلا نم ملسيو ؛هيزنتلاو تابثإلا نيب عماجلا فلسلا
 هذه مدهي ةمألا فلس بهذمو» :لوقيف .ةحيحصلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا بيذكت

 هسفنل هتبثأ ام ىلاعت هلل تبثن اننأ :هتصالخو . . .اهساسأ نم اهتهبشو ةعدبلا

 عم ةغللا نم ةردابتملا ةحيحصلا اهيناعمب هلاعفأو هتافص نم ِةّيِكَك هلوسر هل هتبثأو

 ةبحمك اتسيل هدابعل هتمحرو هئايلوأو هئايبنأل هللا ةبحم نوكك هيزنتلاب لوقلا
 ."5.. .مهملعك سيل ىلاعت هملع نأ امك «مهنيب اميف مهتمحرو نيقولخملا

 هيف عقو يذلا لاكشإلا لوزي ءيفلسلاو حيحصلا لحلا اذهبو

 تافصلا ضعبب نونمؤيف «تالثامتملا نيب نوقرفي مهلعجو نوملكتملا

 لوقي .دحاو اهتوبث قيرطو دحاو باب نم ًاعيمج اهنأ عم ضعبب نورفكيو
 مالكلاو رصبلاو عمسلا اوركذ مهنأ مهضعب عنص بيجع نمو» :ديشر خيشلا

 اهومس مهنأ ىلع ةيهولألاب ناميإلا رادم اهيلع يتلا تافصلا نم اهودعو

 اهب درو عمسلا نأ عم ةبحملاو ةمحرلاو ةمكحلا اوركذي ملو «ةيعمس تافص
 مالك نم ةلمج ماقملا اذه يف لقنأ يننإو . . .رهظأ اهيلع ةيلقعلا لئالدلاو

 هللا تافص نيب ةقرفتلا مدع نم مدقت ام ىنعم يف فلسلا يعباتو رثألا لهأ

 يتلاو ةماهلا فلسلا ةدعاق - ةيرمدتلا نع  ديشر خيشلا لقن مث 2. . .ىلاعت

 تافصلا ضعب ىف لوقلا» نأ ىهو تافصلل فلسلا تابثإ اهيلع زكتري
 ب * .("”(ضعبلا يف لوقلاك

 نيب نوقرفي نيذلا نم ةفرحنملا فئاوطلا نم ةدع باجي ةدعاقلا هذهبو

 نم مهقفاو نمو ةلزتعملاو ةيمهجلاك تاضقانتملا نيب نوعمجيو تالثامتملا

 ."”ةيرعشألا

 مهل قبي مل ىتح ءاهضحدو اهدقنو نيملكتملا ةهبشل ضرعلا كلذ دعبو

 )١(. هسفن ردصملا )075/59(.

 .رانملا .ط )١86/١( راونألا حئاول :ينيرافسلا عم نراقو ءاهدعب امو )/73١7( رانملا ريسفت (9)

 ةفحتلا :يدهم نب حلافو ءاهدعب امو ١١( :ص) ةيرمدتلا ةلاسرلا :ةيميت نبا :رظنا (9)

 .اهدعب امو )560/١( ةيدهملا

 ضف



 هذه ديشر خيشلا صخلي «ةنسلاو باتكلا يف ةتباثلا تافصلا يفن يف ةجح
 نم ىلاعت هللا ىلع قلطأ ام عيمج نأ مدقت ام لصاحو» :هلوقب ةلأسملا
 هللا تافصل عضو ول ذإ قلخلا ىلع كلذ لبق قلطأ امم وه تافصلاو ءامسألا
 آمو# :ىلاعت لاق «ًائيش اهنم اومهف امل سانلا اهب بطوخو ةصاخ ظافلأ ىلاعت

 مهيلع لسرلا ءاج دقو ."304خخ تيَبْمِل ءدِمَرَف ِناَسِلِب الإ ٍلوُس نب اَنََسرَ
 نيقولخملا تافص نع ىلاعت ههيزنت نم لقعلا هيلع لد امب مالسلاو ةالصلا
 نم هيلع هوقلطأ ام عيمج نأ ملعف ؛ءيش هلئامي الو ًائيش لئامي ال هنوكو
 قلخلاك تاكرحلاو لاعفألا ىلع ةمحرلاو ةردقلاك تافصلا ىلع ةلادلا ظافلألا
 لصأ ىفاني ال هدابع قوف هنوكك ةفاضإلا ىلعو شرعلا ىلع ءاوتسالاو قزرلاو

 ْ ”«.. .هيزنتلا عم هيلع لدت امبو اهب ناميإلا بجي لب ء«هيزنتلا
 مهبهذم هيلع ينب يذلا يفلسلا جهنملا سسأ نم ثلاثلا ساسألا امأو

 نايب قايس يف  ديشر خيشلا هنع لوقيف ةيفيكلا ضيوفت وهو .«تافصلا يف
 امهنع ّحص امب نمؤت نأ كيلعف» :  تافصلا باب يف ملسملا ىلع ىلع بجاولا

 ليطعت الب «صقن الو ةدايز ريغ نم «يفنو تابثإ نم هلوسرو هللا نع يأ

 هنك يف كلقعو كيأر مكحت نأ كل الو كيلع سيلو ليوأت الو ٠ «ليثمت الو
 وه ام هنك يف الو .هلسرل هميلكتو هتاجانم ةيفيك يف الو .هتافص الو هتاذ

 ةمئأو نيعباتلا ءاملعو لوسرلا باحصأ ناك اذه ىلع .هنع ردصي امو هب مئاق
 .2”«نيملكتملا ةعدب روهظ لبق هقفلاو ثيدحلا

 اهرمأ يتلا تافصلا ةلمج نمو» :لوقي ءاوتسالا ةفص ىلع همالك دنعو

 )١( ةيآلا «ميهاربإ ةروس )4(.
 امك ينعي ال «قلخلا ىلع كلذ لبق قلطأ» :اضر ديشر لوقو )3١1/5( رانملا ريسفت (0)

 «كلذ لبق تقلطأ اهنأ ذإ «قلاخلا تافص نم مدقأ قلخلا تافص نأ  مهوتي دق
 «راطقلا ءيجم لبق ترضح :كلوقك «ةقلطم ريغ ةديقم ةيلبق ديفت انه لبق نأ باوصلاو
 قبسف «نيعملا ءيجملا اذهل ةبسنلاب ًامدقتم «راطقلا ءيجم ىلع ًاقباس كروضح ناك يأ
 يأ «كلذ لبق هلوقب ةديقم انه ةيلبقلاف انه كلذكو .اماع ًاقلطم ًاقبس سيل انه روضحلا
 سابع :رظنا و .عرشلاب الإ فرعت مل اهنأ ذإ ءعرشلا يف ىلاعت هللا ىلإ اهقالطإ لبق
 .ةسداسلا .رصم «.فراعملا راد .ط (1440) يفاولا وحنلا :نسح

 .(189 45 :ص) يدمحملا يحولا وف

 ضف



 فلكت نود نم ةنسلاو نآرقلا هب ءاج ام ىلع اهورجأو اهرهاظ ىلع فلسلا

 ."0(. .ءاوتسالا ةفص :ليوأت الو

 اهب يردي ال ةيفيك يفو ءوه الإ اهملعي ال ةئيه ىلع ...» :ًاضيأ لوقيو
 ةيفيكلاو ةئيهلا ظفل ركذي امنإ» :الئاق ةيشاحلا يف اذه ىلع قلعي مث .””هاوس
 نع مالكلا يف لمعتسي ام نأ ىلع ءانب ةفصلا ظفل ركذي امك ماقملا اذه يف

 قلخلا هفرعي يذلا فيرشلا ىنعملا ىلإ هب راشي امنإ ظافلألا نم ىلاعت يرابلا

 اقع هيزنتلا نم تبث ام ىلع ءانب هجو لك نم ليثمتلاو هيبشتلا يفن عم مهسفنأ
 يفن عم هتابئثإب ال ةيفيكلا يفنب فلسلا بهذم نع ربعي نم ءاملعلا نمو ءالقنو

 ."”«فيك الب مهلوق نم ةتوحنملا «ةفكلبلاب هنع اوربع ام وهو هب ملعلا

 هيلإ ضوفيو برلاب قيلي ءاوتسا» :لوقيف ضيوفتلا ظفلب ًاضيأ حرصيو
 .ةيفيكلاو هنكلا ضيوفت يأ .2؟”2. .ههنك ملع

 هنأ بير الو .'*”«ضيوفتلا تافصلا تايآ ىف نوعبتي فلسلاف» :لوقيو

 دق هللا همحر ديشر خيشلاف .فلسلا بهذم وه امك «ةيفيكلا ضيوفت ديري

 اوماقأ يتلا سسألا سفن ىلع هبهذم ماقأو «فلسلا جهن بابلا اذه يف جهن

 قلاخلا هيزنت عم ءاهيناعم تابثإو اهب ناميإلا نم تافصلا يف مهبهذم اهيلع

 .ىلاعت هيلإ هتافص ةيفيك ضيوفتو «نيقولخملا ةهباشم نع ىلاعت

 هنايبو مهيلع هدرو ةهبشملا ةلطعملا يتفئاط نم اضر ديشر فقوم
 :ةكسلا لهأ ةبطسو

 :فئاوط ثالث اوناكف تافصلا باب يف سانلا فلتخا

 مهضعبو ءهتافصو هللا ءامسأ اوفن نيذلا مهو :ليطعتلا لهأ :ىلوألا

 )1١( راثملا ةلجم )/١1//871(.

 .(85ال/17١/) هسفن ردصملا (0)

 .ةيشاحلاب هسفن ردصملا . (5)

 .شماه :هسفن ردصملا (4)

 اهيف ركذ دقف (555 557/5 و5/*77) رانملا ريسفت :ًاضيأو (523/58) رانملا ةلجم (©)

 نفي



 .تافصلا ضعبو ءامسألا تبثأ مهضعبو .تافصلا نود ءامسألا تبثأ

 اوهبشف ليثمتلاو هيبشتلا نم بورض ىلإ اولامو :ليثمتلا لهأ :ةيناثلا

 .قولخملاب قلاخلا

 تفقو دقو «2"”ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو :ليبسلا ءاوس لهأ :ًاثلاث

 .بهذملا اذهل ديشر خيشلا ريرقت تفرعو «ًابيرق مهبهذم ىلع

 قرفلا هذه نم ديشر خيشلا فقوم فرعن نأ نآلا بسانملا نمو
 .جهنملا اذهل ةفلاخملا

 يف تدحلأ دق ةيمهجلا ةلطعملاو ةهبشملا نأ ديشر خيشلا نيبي
 :لوقيف «2"'”ليطعتلا وأ هيبشتلا ىضتقت ليوأتلا نم بورضب ىلاعت هللا ءامسأ
 لجرك ءيش هلثمك سيل يذلا سودقلا برلا لعج ىلإ تبهذ ةهبشملاف. ..»
 عمسلاك كلذ ىلع اهعومجم لدي تافصب هسفن فصو هنأ ةمعاز هقلخ نم

 .بضغلاو اضرلاو كحضلاو لجرلاو ديلاو هجولاو مالكلاو رصبلاو

 هتلعج :ىتح هللا تافص عيمج ليوأت ىلإ تبهذ ةيمهجلاو

 نورقلا يف ةيرعشألا ضعب الغ دقو» :ةيرعشألا نع لوقيو ."5«...مدعلاك
 رهاظم ضعب ركذيو .(؟”2. .دشأ وأ ةلزتعملاو ةيمهجلا ولغ ليوأتلا يف ىطسولا
 ثيداحألاو تايآلا ضعب ركذ نم ةعدتبملا ضعب عانتماك» :لوقيف ولغلا اذه
 مدعو مهسوردو مهدئاقع يف اهليوأت بوجو اومعز يتلا ىلاعت هللا تافص يف

 نإو ...دارم ريغ اهانعم نأ ءاعداو «ليوأتلاب ةنورقم الإ مهسلاجم يف اهركذ
 تايرظن لادبتساو هنامتك بجي امم هلوسر ثيدحو هللا مالك ضعب نأ ءاعدا
 ةمألا فلس يفو نيدلا يف ريبك نعطمل هب مهلاثمأ نيرخأتملا ضعب
 ليوأتلا يف ولغلا اذه رهاظم دحأ ىلع اضر ديشر دريو .'”2.. .نيحلاصلا
 ءامسلا يف ىلاعت هنوكك  نآرقلا رهاظب ناميإلا نأ يعدا ىتح هغلبم غلب يذلا

 اب ميرك اب دمحم .د :ًاضيأ رظناو )555/١(« ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :رظنا )١(
 .(07 :ص) ةنسلا لهأ ةيطسو :هللا دبع

 .(5 7/9) رانملا ريسفت (9)
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (09)4(00)

 نسم
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 :لوقيف ءرفك _ 274 . . . متل يف نم منَ :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك

 ريغ هيبشتلا نأب انمزج ًاهيبشت مهوأ نإف عامجإلاب بجاو نآرقلا رهاظب ناميإلا»
 لوؤي ام يأ :هليوأتو كلذ ةيفيك ىف رمألا انضوفو لقنلاو لقعلا ليلدب دارم

 ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمألا فلس هيلع ناك ام وهو . ..) هللا ىلإ هيلإ

 «ناميإلا حيحص وه هب مهرّفك ام نأ هنم ملعف . . .نيدهتجملا هقفلاو ثيدحلا

 .©"7«.. .عادتبالاو رفكلا نيع وه هيلإ سانلا وعدي ام نأو

 نيبي هنإف «هيلإ لوؤي ام يأ هليوأتو...» :هلوق ىلإ ريشأ نأ دوأو
 . سلا دلما 2( 1 . ا

 وه يذلا نيملكتملا ليوأت فالخ وهو "”ليوأتلا يناعم نم ًاحيحص ىنعم

 اذإو «'””دارم ريغ وأ حوجرم رخآ ىنعم ىلإ حجارلا هرهاظ نع ظفللا فرص

 هللا ءامسأ يف داحلإلا نم عون وه ليوأتلا نأ خيشلا رابتعا اذهل انممض

 نأ عيطتسن ةيرعشألاو ةهبشملاو ةيمهجلا ليوأتلا ببسب هيف تعقو هتافصو

 .مومذملا ليوأتلا نم ديشر خيشلل يئاهنلا فقوملا حوضوب نيبتن

 :يناثلا بلطملا

 نيملكتملا دعاوق نم ديشر خيشلا فقوم

 مهبهذم اهيلع اونب لوصأو دعاوق  ةنسلا لهأل امك  نيملكتملل نإ

 نأ ءةنسلا دعاوق نم خيشلا فقوم انفرعت نأ دعب بسانملا نمو .تافصلا يف

 :نيتلأسم دعاوقلا هذه نم ذخأنو .نيملكتملا دعاوق نم هفقوم فرعن

 .هباشتملاو مكحملا :ةيناثلاو «ليوأتلا نوناق :ىلوألا

 :ليوأتلا نوناق :ًالوأ

 راكفألا ضعبو قفتتل «ةينيدلا صوصنلا ليوأت نإ :لوقن نأ عيطتسن

 )١( ةيآلا ءكلملا ةروس )١5(.

 رانملا ةلجم (؟) )*#/ 8٠9" - 41"(.

 .(81 -ا/ال/١) ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :رظنا (6)

 .(078 :ص) هسفن ردصملا (5)

 ضي



 نيملسملا نيملكتملا نأ الإ .")”ىنيدلا ريكفتلا ىف ةيخيرات ةرهاظ «ةيفسلفلا

 ًابوث ةيلابلا اهطويخ نم اوجسني نأ اودارأف ةلطابلا مهتاليوأتب اوعنقي مل
 اهراجحأ نمو «ةيلقعلا مهتءوس هب اوراوي ءلوقلا فرخزب ىشوم ءايقطنم
 نكلو «ةقرشملا ةقيقحلا سمش نم هب نولظتسي «ايزاجم» اتيب ةرفانتملا

 هودارأ يذلا تيبلا اذإو ءائيش رتسي ال ءوس بوث مهل تعنص ةيلابلا طويخلا

 نوملكتملا عضو .توبكنعلا تيبل تويبلا نهوأ نإو «توبكنعلا تيبك

 باتكلا صوصن اهساسأ ىلع نولوؤي ةماع ةدعاق :وهو :ليوأتلل ''”انوناق
 :وه لاحم ضرف ىلع نوناقلا اذه ينُبو ."”ههلوقع اهلبقت ال يتلا ةنسلاو

 صنو يعمسلا ىلع اهنم ىلقعلا ميدقت بوجو مث «ةيرورضلا مولعلا ضراعت
 نكمي مل ةيلقعلا لئالدلا تضراع اذإ ةيلقنلا رهاوظلا نإ :نوناقلا اذه

 قيدصت الو ءامهعافتراو نيضيقنلا عامتجا عانتمال ءامهبيذكت الو امهقيدصت

 هقيدصتل  لقعلا يأ - هبيذكتف «لقنلا لصأ لقعلا نأل لقعلا بيذكتو لقنلا

 لقنلا ملع ضيوفتو لقعلا قيدصت نيعتف ءامهبيذكت بجوي - لقنلا يأ -
 .'«رهاوظلا ليوأتب لاغتشالا وأ هللا ىلإ

 نم هب لدتسي اميف ًايلك ًانوناق نوملكتملا هلعج دق نوناقلا اذهو
 هب اودرو «هب لدتسي ال امو - مالسلا مهيلع  هئايبنأ مالكو ىلاعت هللا بتك

 لقعلا حبصأو .””هلوسر ةنسو هللا باتك يف تءاج يتلا تافصلا صوصن
 .تبثي ال امو ىلاعت هللا تافص نم تبثي اميف لصألا وه

 تاضارتفا ىلع - قباسلا هصن نم رهظي امك  نوناقلا اذه ينب دقو

 :ىهو :ةثالث :ةيلدج تامدقمو

 :ميقلا نباو ١١١(. :ص) ةفسلفلاو نيدلا نيب :ىسوم فسوي دمحم .د :رظنا )١(

 )١//1917(. قعاوصلا
 :ص) تافيرعتلا .هنم اهماكحأ فرعتي يتلا هتايئزج عيمج ىلع قبطنم يلك رمأ :نوناقلا (7)

 ١4(.

 .ًابيرق ليوأتلا فيرعت ىتأيسو )0/١( ضراعتلا ءرد : ةيميت نبا (*
 2١(. :ص) لصحملاو ١77(: :ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا (4)
 )0/١(. ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (6)

 ضي



 .لقنلاو لقعلا نيب ضراعتلا توبث

 .هيف تركذ يتلا ةعبرألا ماسقألا يف ميسقتلا راصحناو

 .""”لقعلا ميدقت وهو :عبارلا توبث نيعتيل ةثالثلا ماسقألا نالطبو

 تيبلا مدهتف اهغيز فشكو تامدقملا هذه ضحدب ةنسلا ءاملع ماق دقو

 يف نييساسأ نيرمأ ركذب انه يفتكأو «نيملكتملا سوؤر ىلع هدعاوق نم

 :امهو :ةنسلا لهأ اهركذ ىتلا هجوألا تائم نم نوناقلا اذه ىلع درلا

 نإف :لقنلاو لقعلا ضراعت وهو «نوناقلا اذهل ساسألا عنم :ًالوأ
 ًالقع ضراع ًاحيحص ًالقن نأ تابثإ نكمي الف «ضراعتت ال ةيرورضلا مولعلا
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 :لاقيف - لاحملا ريدقت ىلع  هوركذ اميف رصحنت ال ةمسقلا نأ :ًايناث

 .ًامدقم ناك ًايعطق ناك امهيأن ىرخأ يعمسلاو ةرات يلقعلا ليلدلا ميدقت نكمي

 مكح مدق ولف ءهقدصو هل دهش لقعلا نأل «عرشلا ميدقت بجي هنإ مث

 يفف «هلوق لطب هتداهش تلطب اذإو «هتداهش يف احدق كلذ ناكل لقعلا

 ."”عرشلا يفو هيف نعط هميدقت

 نم فقوملا اذه يف مالسإلا خيشب ًارثأتم صاخ هجوب ناكو «ليوأتلا نوناق
 هرصن نع مالكلا ةبسانمب مالسإلا خيش نع لوقيف «لطابلا نوناقلا اذه

 .نيملكتملا روهمجل هتفلاخمو فلسلا بهذمل

 هذه ةلدأ عم هتلدأ تضراعت عرتخم بهذم بحاص سيل لجرلاف»

 هيلع هريغ حجرن وأ اهنم لك ىلع هلوق حجرن ىتح رمألا هيلع هبتشاو قرفلا

 .(051/؟) ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نباو )78/١(«2 ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا قلل

 :ميقلا نباو 8١8(« :ص) ةيناهفصألا حرشو )074/١(« ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (؟)

 ١77(. :صض) قحلا راثيإ :ريزولا نباو «(071/5) ةلزنملا قعاوصلا

 :ص) قحلا راثيإ :ريزولا نباو «(058 207؟/؟) ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :رظنا (9)
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 اضف



 عدخنا يتلا ةيلقعلا ةلدألاب حلاصلا فلسلا روهمج بهذم رصان وه لب

 مده نم اهل رخس نأ هللا دمحنو ...ًاريثك وأ اليلق هتعدخ نم لك اهتايرظنب

 ءاهنم ىوقأ ىه اهسنج نم ةلدأب تايرظنلا كلت نم فلسلا فلاخ ام لك

 .©20. .لوقنملا حيحص ضقاني ال لوقعملا حيرص نأ ناهربلاب تبثأو

 نم فلسلل نيفلاخملا كئلوأ ىلع درلا ىفوتسا دقو» :ًاضيأ هنع لوقيو

 حيرص ةقفاوم» هباتك يف ةفسالفلا نم ةعدتبملاو ةنسلا بهاذم ىلإ نيبستنملا
 نم عباسلا هجولا هب متخ ام انه هنع لقنأ يننإو «لوقنملا حيحصل لوقعملا

 :وهو ضراعتلا دنع لقنلا ىلع لقعلا مهميدقت ىلع اهيف ملكت يتلا هوجولا

 صوصنلا ىلع ةيلقعلا تايرظنلا ميدقتب نيملكتملا لوقل ةيميت نبا دينفت
 مث "'ميدقتلا اذه در يف مالسإلا خيش نع اًليوط القن لقن مث ."”«ةيعمسلا
 هنأب مزج اذه أرق اذإ لقعلا حيحص ةرطفلا ميلس نمؤم لك» :الئاق قلعي
 الو نيملكتملا نم دحأ ةرهشب اورتغي الأ نيملسملا ىلع بجي هنأو قحلا

 .96©6...فلسلا اوفلاخ نيذلا ءاهقفلا الو ةيفوصلا

 نوناقلا اذه باحصأ ىلع درلا هجوأ نم ًاهجو ديشر خيشلا نيبيو
 ال ءيش ىلع ةلاحإ عرشلا نود لقعلا ىلع سانلا مهتلاحإ نأ وهو دسافلا

 وهو ءهقدصب عوطقمو مولعم هنأل عرشلا ىلع اولاحي نأ يغبني ناكو «طبضني

 .طبضنم رمأ

 اميف ًاريثك ًافالتخا فلتخت سانلا لوقع نإ مث» :ديشر خيشلا لوقي
 نمم درف لكل نوكي نأ يضتقي كلذو ءمهقفاوي ال امو اهباحصأ قفاوي

 ردقب ةريثك نايدأ عومجمللو ءهب صاخ نيد نيدلا يف مهلوقع نومكحي
 لقعلا ميكحتف  حصي ال وهو ًائيد اهل مهعابتا يمسي نأ حص نإ  مهددع

 )١( رانملا ةلجم )؟١9/71(.

 )١191١/55(. هسفن ردصملا (0)

 هجولا ماتخ يف مالسإلا خيش هركذو 8/1 ملاس داشر :ت «ضراعتلا ءرد يف وهو فرشز

 .ديشر خيشلا ركذ امك عباسلا ال عساتلا
 .(197/7) رانملا ةلجم (4)

 انفك



 امنإو ءحيحصلا لقعلا مكحل فلاخم نيدلا لئاسم نم ةلأسم لك يف
 بجو هدنع تبث ىتمف نيدلا لصأ ىلع ليلدلا لقاعلا بلطي نأ لوقعملا

 "00... .هنم هنأ ملع ام لك عبتي نأ هيلع

 لك باحصأ قلعت وهو «ليوأتلا رطاخم نم ًارطخ ديشر خيشلا نيبيو
 موقل ليوأتلا زاج امو صوصتنلا هليوأتب هتعدب ىلع لدتسيل هب عدتبم بهذم

 لوقي ءرخآلا ليوأت نم ىلوأب مهنم قيرف ليوأت سيلف «عيمجلل زاج دقو الإ
 هنم دارملا ريغ ىلع هلمح نكمي ال طق مالك دجوي ال هنأ اوملعيلو» :خيشلا

 ججحا باتك اوعلاطيلو «ملعلاب نيلغتشملا سانلا نم ريثكلا هلبقي المح
 يف ةعدتبملا بهاذملا باحصأ عيمج لدتسا فيك اولمأتيو (”«نآرقلا

 بماذملا كلت ىلع نايبلا يف ةغالبلا ىهتنم يف يه يتلا هتايآب مالسإلا

 دا 0 ءوِب ىِرْهَيَو اريَكص وب ٌلِضي# ةضقانتملا

 .لصألا وه لقعلا لعجي يذلا ليوأتلا نوناق نم ةنسلا لهأ فقومو
 .هب يضقيو لقعلا هرقي يذلا فقوملا وه لب «لقعلل ًءادع سيل

 ىلإ سانلا ىده دق نآرقلا نإف «ىلقعلا رظنلا نوركني ال ةنسلا لهأف
 لهأ فقوم ًانيبم .ديشر خيشلا لوقي امكو .لوقعملاب لدتساو ةيلقعلا لئالدلا
 نم "هلاثمأ ىلع ةريصبلا لهأو ءالقعلا ضعب ركنأ امنإو» :لقعلا نم ةنسلا
 الحم بيغلا ملاع رابخأو «ةيهلإلا تافصلاو «ةينيدلا دئاقعلا لعج نيملكتملا

 نم اهب هللا لزنأ ام ةيلدج تاحالطصا ىلع اهتابثإ افوقومو «ةيفسلف تايرظنل
 «نيملسملا فالتخاو «نيدلا قيرفت ريغ اهنم اهباحصأ دفتسي ملو «ناطلس
 تبث دق هللا دنع نم نآرقلا نوك نأ ءالؤه ىريو «نيقيلا قح نع دعبلاو

 .(9/ه9 _ الم8/85) رانملا ةلجم )1١(

 .ثحبلا اذه نم ١١5( :ص) رظنا .باتكلا اذهب فيرعتلا قبس دق (9)

 .(55) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9)
 :ميقلا نبا عم نراقو (175/) رانملا ريسفت :ًاضيأ رظناو (571/17) رانملا ةلجم (5)

 .اهدعب ام و(١/197١) ةلزنملا قعاوصلا
 حتافم :رظنا «ةيوشح مهامسو يلقعلا رظنلا راكنإب ةنسلا لهأ مهتا دقف «يزارلا :ينعي ()

 )19/١5(. بيغلا
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 هنم ماكحألاو دئاقعلا ىقلتي ىتح هعابتا بجوف ةريثك هوجو نم ًايلقع ًاتوبث

 امك ةيمالكلا تايرظنلاب ةيبيغلا رومألاو ةيهلإلا تافصلل ليوأتلا بانتجا عم

 ."”0. .حلاصلا فلسلا هيلع ناك

 مولعلا ضراعت وه اًليحتسم ًاضارتفا ضرتفي نأ دعب «ليوأتلا نوناقو

 هءارو يعرشلا صنلا ًايقلم ٠ .لقعلا مدقيف «لقنلاو لقعلا ينعأ «ةيرورضلا

 ال  نيملكتملا يأ - مهو ضيوفتلاب وأ ليوأتلاب امإ ءهب ثبعي مث ءًايرهظ
 ضيوفتلا الو ليوأتلا ىنعم نوفرعي

 مالكلا ءاملع نم ريثك طلغ دقو)» :ديشر خيشلا لوقي اذه يفو

 أطخأ امك . . .ليوأتلاو ضيوفتلا يناعمو فلسلا بهذم نايب يف نيرسفملاو

 هليوأت بجيو يعمسلا ليلدلا هيلإ دريف لصألا وه يلقعلا ليلدلا نإ اولاق نم

 نم الك نأ ؛ةيميت تت نبا مالسإلا خيش لاق امك _قحلاو ءاقلطم هتقفاوم لجأل

 يعطق عم امهنم لك نم ينلظ ضراعت اذإو .رخآا ىلع اهدحأ عجرت

 امهنم لك نم ينظ عم ينظ ضراعت اذإو ؛ًاقلطم يعطقلا حيجرت بجو

 أطخلا اهيف رثكي ىتلا ةيلقعلا انتايرظن نم نظلا ةبلغب هكردن امم عابتالاب ىلوأ
 1 وفا

 يذلا ليوأتلا ىنعم يف طلغلا اذه هللا همحر  ديشر خيشلا نيب دقو

 ةيآلا يف ليوأتلا ريسفت يف نورسفملا طلغ امنإ» :لاقف نوملكتملا هربتعا

 تاعضاوملاب نآرقلا تاملك ريسفت نإو «يحالطصالا ىنعملاب هولعج مهنأل

 روس عبس يف ليوأتلا ركذ .هرصح بعصي طلغ أشنم ناك دق ةيحالطصالا

 اهرسفو ليوأتلا اهيف ركذ يتلا عضاوملا خيشلا دروأ مث ."”2...نآرقلا نم
 كمح امل فلاخم نآرقلا ةلالد يف ليوأعلا ىنعم نأ ىلإ صلخ مث ًاعيمج

 )١9/4" _ 1١١"(. رانملا ريسفت (؟)

 )567/١(. رانملا ريسفت (9)

 نانا



 يف دري مل ليوأتلا ظفل نأ تايآلا هذه نم نيبتف» :لاقف .نوملكتملا هيلع
 وأ ايؤر وأ ربخل ًاقيدصت لآملا يف عقي يذلا يلمعلا رمألا ىنعمب الإ نآرقلا
 ©0نارمع لآ ةيآ رسفت نأ بجيف لبقتسملا يف ءيش هب دصقي ضماغ لمعل
 هيلع حلطصا يذلا ىنعملا ىلع اهيف ليوأتلا لمحي نأ زوجي الو «كلذب
 يف لوقلا :ريرج نبا لوقي امك ريسفتلا ىنعمب هلعج وهو «نيرسفملا ءامدق
 ةرابع ليوأتلا لعج نم مهورخأتم حلطصا ام ىلع الو ءاذك ةيآلا هذه ليوأت

 كرت ام هالول ليلد ىلإ هتابثإ يف جاتحي ام ىلإ هعضو نع مالكلا لقن نع
 لامتحالا نع ظفللا فرص ليوأتلا :لوصألا لهأ لوق هلثمو .ظفللا رهاظ
 ."”2...ليلدل حوجرملا لامتحالا ىلإ حجارلا

 ليوأتلا ظفل هيلع اولمحو مهريغو نوملكتملا هيلإ بهذ يذلا ىنعملاو
 ءًاقلطم ةيوغللا هتلالدل فلاخم لب .نآرقلا يف ظفللا ةلالدل ًافلاخم طقف سيل
 .نآرقلا يف ظفللا ةلالد نم ًادج ةبيرق يهو

 يأ :لؤألا نم وهو ."””ءيشلا هيلإ لوؤي ام ريسفت ةغللا يف ليوأتلاف
 .©هيلإ عجري يذلا عضوملل لثوملا :هنمو .لصألا ىلإ عوجرلا

 : ىشعألا لاق

 اًبَحْضَأف باقّسلا ّيعبِر َلَّوأت اهبح ٌلَّرأت اهنأ ىلع

 ملف هبلق يف ًاريغص ناك هنأ يأ .هعجرمو هريسفت :اهبح لوأت هلوقف

 ." ميدق راصف بحصأ ىتح تبني لزي

 )١( ةيآلا دم الإ :كيوأت ُمكْمَي امو :ىلاعت هلوق ديري )/0.
 516/5(«2) بجاحلا نبا رصتخم حرش :يناهفصألا رظناو )١74/5( رانملا ريسفت ()

 .(17 :ص) تافيرعتلا : يناجرجلاو

 .(17 :ص) «لوأ» :حاحصلا راتخم :يزارلا (©)

 | .(48 :ص) تادرفملا :بغارلا ()
 :ت .ةلاسرلا ةسسؤم .ط (47 )87/1  نآرقلا زاجم :ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ :رظنا (©)

 «نيسح دمحم دمحم .د :حرشب ١( :ص)2ريبكلا ىشعألا ناويد : رظناو «نيكزس

 .ركاش دمحأو دومحم :ت )/*١١7( ريسفتلا :يربطلاو

 نسخ



 هنوناقو ءًامومع ليوأتلا هاجت ديشر خيشلا نم فقوملا اذهف ؛دعبو

 ةنسلا لهأ جهنمل قفاوملا قحلا وه .ًاصوصخ نوملكتملا هعضو يذلا

 رشح نم :''"ةعدتبملا لوصأ» بحاص هيلإ بهذ ام ًاذإ نوكيو ؛ةعامجلاو
 ببسب وه ءهخيش مسا دعب نوناقلا اذه راصنأ ءامسأ نمض ديشر خيشلا مسا

 رقتسا يذلا فقوملا وه خيشلا نع هتركذ يذلا اذه نإف «صقانلا ءارقتسالا

 اهنمو «كاذنآ ةنسلألا ىلع ةرهتشملا تارابعلا ددري هرمأ لوأ ناك دقو ءهيلع

 ديؤملا فقوملا اذه ىرت تنأ اه نكلو .“"0دسافلا نوناقلا اذه تارابع

 لصت ةليوط الوقن مالسإلا خيش نع خيشلا هيف لقني يذلاو «فلسلا بهذمل
 .اضيأ حيحصلاو ريخألا فقوملا وهو «هريرقتل تاحفصلا تارشع ىلإ

 :ديشر خيشلا ىلع داقتنا

 قفتي فيكف «"”ليوأت ضعب خيشلا مالك يف دجو دق هنإ :ليق نإف
 ؟ليوأتلل ضفر نم ماعلا هفقوم نم هنع هتركذ ام عم اذه

 .هسفن ديشر خيشلا هلوقي ام باوجلا :تلق

 رابخأو ىلاعت هللا تافص يف هب ىلاعت هللا نيدأ ام نإ» : خيشلا لوقي

 ريغ نم هايفن ام يفنو فلوسروا ىلاعت هللا تبثأ ام تابثإ يف مهرويمج

 امنإف اليوأت كلذ يف تايآلا ضعبل تركذ نإ يننإو «ليوأت الو ليطعت

 «ةهنوذب صنلا ةيقحب ءاسإ عنتقي ال نم سانلا نم نأ نم رابتخالاب ملعأ امل هركذأ

 ةيمالسإلا ةعماجلا  ةديقعلا مسق يف جرختم - يفوص اطع رداقلا دبع روتكدلا يخأ وه )١(

 ىلوألا .ط )1517/١( يف دقتنملا عضوملا رظناو .بتك ام نسحأ نم اذه هفلؤمو

 خيشلا مسا فذحيو هللا ءاش نإ ةيلاتلا تاعبطلا يف حيحصتلا متي نأ وجرأو .ه4

 .اهنم ديشر

 را57/1و 4١8/هو 50/5و 1:44  :تا/15و 544 )7597/1١ رانملا ةلجم :رظنا (0

 .رانملل عباسلا ماعلا وهو ؛زييمتلا ماع» زواجتي مل عضاوملا هذه لكو 0

 ةمصاعلا راد .ط (775 :ص) ضيوفتلا لهأ بهذم :يضاقلا نمحرلا دبع نب دمحأ (6)
 .ه7١51١ ىلوألا «ضايرلا

 نكد



 فلاخ نم نأب ثيدحلاو ميدقلا يف اوحرص دق ةنسلا ءاملع نأب ملعلا عم

 برضب رفكلا نم سانلا نم ريثك ذاقنإو ءرفكي ال الوأتم صوصنلا رهاوظ
 .©"0(. . .ميظع رمأ هيفاني يذلا ليوأتلا نم

 نوكي نأ نم ريخ الوؤم ًائيدتم مهدحأ نوكي نألو ..» :ًاضيأ لوقيو
 , 0م ًاقيدنز

 نم انريغل وأ انل هرشنن وأ هركذن ام نإو. ..» :رخآ عضوم يف لوقيو
 نع ةهبش عفد امإ هنم انضرغف فلسلا بهذمل فلاخم ليوأت وأ ريسفت
 .©26«. . .نيباترملا ضعب لوقعل هلئاسم نم ةلأسم بيرقت امإو «نيدلا

 نأ نمؤملا ئراقلا اهيأ ملعت نأ يغبنيو» :هئارقل ًاحصان لوقي ًاضيأو

 مل نإف ءهريغب لفحت الو فلسلا بهذمب ًابلق نئمطت نأ كل ريخلا نم
 هللا نإف «كيلع جرح الف ةيبرعلا ةغللا بولسأ هاضري ليوأتب الإ كبلق نئمطي
 لعف 'مك رهاوظلا ضعب اولوأت دق فلسلا ةمئأو .اهعسو الإ ًاسفن فلكي ال
 .(”«اهريغ يف نورخآو ةيعملا تايآ يف هريغو دمحأ مامإلا

 ىتلا بابسألل هزيوجتو نيلوأتملل هرذع ىلع لدي ام لوقنلا هذه يفف
 ىف هتنيب امك ءهرصع اهب رمي ناك ىتلا ةلاحلا اذه ىلإ هعفد امبرو ءاهركذ
 ْ .يملعلا مدقتلا ببسب ةيداحلإ راكفأ روهظ نم ديهمتلا

 ليوأت نيبو ةغللا هغيست يذلا ليوأتلا نيب قرفي كلذ يف خيشلا نأ ريغ
 ءامدقو ةينطابلاك ؛ةعدتبملا ةالغ ليوأت» :لوقيف «لوألا ةيمهجلا ةينطابلا
 زوجي ال اذهو ...ةغللا تالولدم نع مالكلل جرخملا نيلطعملا ةيمهجلا
 .©(.. .لوأتملل ًارذع دعي يذلاب وه الو لاوحألا نم لاحب

 )١( رانملا ةلجم )59/1(.

 )0( هسفن ردصملا )50/18(.

 )*( هسفن ردصملا )59١0/5١(.

 رانملا ريسفت (؟5) )١/787(.

 )©( رانملا ةلجم )56/651(.

 انكينلا



 هريغو دمحأ نع خيشلا هركذ ام امأو «هبحاص رذعي ليوأت لك سيلف

 .هعضوم يف يتأيسف ةيعملا نع مهمالك يف

 ليوأتلا هب ينعأو «لاحب زوجي ال ليوأتلا نإف ءيش نم نكي امهمو
 نم صخش ذاقنإ ةجحب ناك ولو «يعرشلا صنلا هيلع لدي ال يذلا مومذملا

 ."”رفكلا نع ًاديعب ليوأتلا ىرأ ال يننإف ءرفكلا ىلإ هب يدؤت دق ةرثع

 :هباشتملاو مكحملا :ًايناث

 امم وهو  تافصلا يف مهبهذم نوملكتملا اهيلع ىنب يتلا لوصألا نمو

 يف اهضعب وأ هتافصو هللا ءامسأ مهلاخدإ  ليوأتلا ةلأسمب قيثو طابترا هل

 َلْزَأ ىِذَلا ره : ىلاعت هلوقب ًاكسمت ىلاعت هللا الإ هليوأت ملعي ال يذلا هباشتملا

 . ا مرعب يمر دمر يج - كل تس ةصر شه عم تر ها ممدم م ا موومم 21

 يف نوحسْلاو هللا الإ :هليوأت ملعي امو -وليِوُأت ةامتبأو َةَنَسِهْلا ءاعتبأ هني َهَبَعَت ام َنوعِْنِي
 . "749 ببنألا أولوأ ةّلإ كدي امو انيَر دنِع ْنِم لك -وب انما َنْوُعَب رلِْل عك هم هع رجلا كيور سر ةيرر . علال سيما + عم

 ال يذلا يمجعألا مالكلا ةلزنمب هتافصو هللا ءامسأ نوملكتملا لعجف

 . "7ةانعم دحأ مهفي ال ًامالك لزنأ ىلاعت هللا نأكف « مهفي

 09 َكردَدَي ْمُهَلَ لكم لك نم ِنادردْلا اَذَه ىف ساّنلِب اَسيَرَص َدَتلَرط :ىلاعت

 ©9 ِنيِبلأ بتكلا تي َكْلِي رلا» :ىلاعت لاقو 274جَوع ىذ َرْيَغ اير نوم

 حول دمحم روتكدلا هبتك يذلا ميقلا ثحبلا :رظنا عوضوملا اذه يف ةدازتساللو )١(

 «نافع نبا راد هتعبط دقو .«ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع دسافلا ليوأتلا ةيانج» :هاروتكدلل

 )84/١(. ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :ًاضيأ رظناو .ه418١ ىلوأ .ط ءربخلا

 .(١05/؟) ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا رظناو «(9) ةيآلا «نارمع لآ ةروس ©«

 )97/١(« لحنلاو للملا :يناتسرهشلاو «(7١١؟ :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا ©

 ليلكإلا :ةيميت نبا :ةنسلا لهأ بتك نمو 23١8: :ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلاو
 ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نباو .ه35١1 رصم ءاهتبتكمو ةيقلسلا ةعبطملا . ط ©: ص)

 .((644و )٠١5/3
 .(58  ؟ا/) ةيآلا «رمزلا ةروس (5)

 نا



 هلزنأ هنأ ىلاعت ربخأف 27469 تردِقَت حّلَعَل اًيَرَع انهم ُهَنلَرأ آن
 ."0هولقعيل

 عيمج يف اوملكت دق ةمألا رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلاف ًاضيأو

 ."'"اهتلالد قفاوي امب اهورسفو  اهريغو تافصلا - نآرقلا صوصن

 نع هللا همحر كلام لئس املو .هانعم ملعي ال ءيش نآرقلا يف سيلف

 ريغ هنم ءاوتسالا :لاق لب .لوهجم وأ هباشتم ءاوتسالا :لقي مل ءءاوتسالا

 .'”ةيفيكلا ينعي .لوقعم ريغ فيكلا :لاقو .ىنعملا مولعم هنأ ينعي .لوهجم

 ليوأتلا ملع نكلو ىنعملا ملع سيل ةيآلا يف هملعب هللا رثأتسا يذلاو

 .ليوأتلاو ىنعملا نيب قرفو

 َدَعْلَو9 :ىلاعت لاق «نيينعملا نيذه نيب نآرقلا يف هللا قرف دقو

 لإ َنوُيظَي لَه ذك © ةئيقب متل دقو ىلخ لع لع هل تكي ميكن

 اني, ُلْسُم َتَلَج َدَك ُلبَق ني ُهوُنَم تدل ُلوُقَي ملول ِقَأَي َمَْي 0
 هزيمو هنيب يأ .«باتكلا لّصف هنأ ةيآلا هذه ىف هللا ربخأ دقف 224 يحلب
 ام ,يجم كلذ امنإو :هليوأت الإ نورظتني له :لاق مث .هبتشي ال ثيحب
 ملعي مل هليصفتو هانعم ملع عمف اهطارشأو ةمايقلا نم هعوقوب نآرقلا ربخأ

 ."9ليوأتلا ملعو ىنعملا ملع نيب ًاقرف نأ ملعف «هليوأت

 مصعب اَمَلَو هيلي أوطح َرل امي ْاوبَدَك لب# :ىلاعت هلوق ًاضيأ اذه لثمو

 نأ نكمي هنأ هموهفمو هليوأت نايتإ نيبو هملعب ةطاحإلا نيب قرفف 04

 )١( ةيآلا ء«فسوي ةروس )١ 7(.

 .(87 :ص) ليلكإلا :ةيميت نبا (9)

 )053١١/1١-01١١(. قعاوصلاو «.(58 :ص ) هسفن ردصملا (0)

 :ص) ليلكإلا:ةيميت نبا :رظناو «(541/) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :رظنا (5)
6). 

 .(07 07) ةيآلا «فارعألا ةروس (©)

 .(١؟ :ص) ليلكإلا :ةيميت نبا (5)
 .(278) ةيآلا «سنوي ةروس 690

 نان



 ةفرعم هملعب ةطاحإلا نإف «هليوأت مهتأي املو هملعب ناميإلاو ملعلا لهأ طيحي

 يف ةيملع ةروص هل ربخلاف ءهب ربخملا عوقو سفن هليوأت نايتإو «مالكلا يناعم

 ةيملعلا ةروصلا ةفرعم وه هانعم ةفرعمف .جراخلا يف ةتباث ةقيقح هلو . نهذلا

 سفن وه هليوأتف ًارمأ ناك نإف «'''ةيجراخلا ةقيقحلا وه هليوأتو .نهذلا يف
 ."”عقو اذإ هب ربخملا رمألا نيع هليوأتف أ ًاربخ ناك نإو «هب رومأملا لعفلا

 :لاقف هباشتملاو مكحملا فّرع دق هنإف اضر ديشر خيشلا امأو

 هذهل ماعلا ىنعملاو «هنقتأو هقثو ىنعمب ءيشلا مكحأ نم تامكحملا»

 وأ هسفن ىلإ للخلا قرطت هماكحإب عنمي مكحم لك نإف ءعنملا : ةداملا

 اهضعب هبشي ءازجأ وأ دارفأ هل ام ىلع ةغللا يف قلطي :هباشتملاو .. .هريغ

 نآرقلا فصو دقو ...سبتلي : يأ رمألا نم هبتشي ام ىلعو ءاضعب

 ا تك ُبَنِك 8# :هلوقب دوه ةروس لوأ يف قالطإلا ىلع ماكحإلاب

 .اهيلع هتايآ تلمتشا يتلا ةمكحلا نم وأ هناقتإو مظنلا ماكحإ نم وهو

 م ِثيدحأ َنَسْحَأ لد ُهَنأ# :رمزلا ةروس يف هباشتملاب هلك فصوو

 ضفقانتلا نم هتمالسو هتغالبو هتياده ىف ًاضعب هضعب هبشي : يأ 0

 ْ ,200.. .فالتخالاو توافتلاو

 ملو .هخيش لاوقأ مث «هباشتملاو مكحملا يف نيرسفملا لاوقأ ركذ مث

 لاقف «صالخإلا ةروسل هريسفت يف مالسإلا خيش هبتك امب الإ ءيشب عنقي

 هءارو سيل يذلا نايبلاو «نافرعلاو قيقحتلا ىهتنم وه اذإف...» :هئع

 مهفي ال مالك نآرقلا يف سيل نأ هيف تبثأ» :لاقف هصخل مث.©02.. .نايب

 )١( :ص) ليلكإلا :ةيميت نبا ١18(.

 ١١(. :ص) هسفن ردصملا (0)

 )١(. ةيآلا ءدوه ةروس (9*)

 .(؟7) ةيآلا ءرمزلا ةروس (4)

 )١77/0(. رانملا ريسفت (4)

 عومجم نمض) صالخإلا ةروس ريسفت :ةيميت نبا :رظناو )"/١77(2 هسفن ردصملا (5)

 ١96 :ص) نم ةحفص (7؟؟) اضر ديشر اهنع لقنو «(اهدعب امو )91/7/١7( ىواتفلا

 1١95(.  ١ا/ه/) رانملا ريسفت :رظنا 5

 ني



 نأو «خسارلا هيف هبتشي ال فيعضلا هيف هبتشا اذإ يفاضإ هباشتملا نأو ءهانعم

 يف تايآلا كلت هيلإ لوؤت ام وه ىلاعت هللا الإ هملعي ال يذلا ليوأتلا

 امو رانلاو ةنجلا نم بيغلا ملاع ةيفيكو ىلاعت هللا تافص ةيفيكك ؛عقاولا

 مادعإلاو داجيإلاب اهقلعتو هتردق ةيفيك ىلاعت هريغ دحأ ملعي الف ءامهيف

 الو ؛هتردقب مئاقو هل قولخم شرعلا نأ عم شرعلا ىلع هئاوتسا ةيفيكو
 بانطإلاب كلذ نيبن اننإو ...ةنجلا لهأ ميعن الو «رانلا لهأ باذع ةيفيك

 طلغ امنإ :لوقنف هبتك ام ضعب نيلقان «ميظعلا ربحلا اذه مالك نم نيدمتسم

 ىنعملاب هولعج مهنأل ةيآلا يف ليوأتلا ريسفت يف نورسفملا

 .0”2.. .يحالطصالا

 ظفل» نأ ىلإ صلخو «ليلق لبق هنع تلقن امك ليوأتلا يناعم ركذ مث

 لاق مث «"”هرخآ ىلإ 2...يلمعلا رمألا ىنعمب الإ نآرقلا يف دري مل ليوأتلا
 لمحي نأ زوجي الو كلذب نارمع لآ ةيآ رسفت نأ بجي» هنأ كلذ ىلع ةانب

 ."”«.. .هيلع حلطصا يذلا ىنعملا ىلع اهيف ليوأتلا

 ةلأسملا هذه هقيقحت يف ًامامت مالسإلا خيش ىلع اضر ديشر دمتعا دقل

 نافرعلاو قيقحتلا ىهتنم وه» :لاق امك وه اهيف اليوط القن هنع لقن دقو

 نم اضر ديشر فقوم اذه نكي مل نكلو «نايب هءارو سيل يذلا نايبلاو

 هنع عجر ميدق فقوم هل ناك لب «ةيميت نبا بتك ىلع هعالطا لبق هباشتملا

 ,20كلذ دعب

 )١( رانملا ريسفت )١7/5/9(.

 ١9/6(. ١ا/؟/*) هسفن ردصملا (؟)

 .هسفن ردصملا (*)

 .(10[565/1و ”6ال 5٠ 8ر/75و الالا# _ لالا )١/ رانملا ةلجم يف ميدقلا فقوملا اذه :رظنا )0

 نينو



 :ثلاثلا ثحبملا

 اضر ديشر اهيلع ملكت يتلا تافصلا

 :ديدهمت

 : ماسقأ ةسمخ ىلإ - تافصلا صوصن لايح  سانلا مسقن نأ عيطتسن

 ءةغللا هيلع لدت ام تافصلا نم نومهفي نيذلا ليثمتلا لهأ :لوألا

 زاجملا ىلع اهلمحي نم مهو :فيرحتلاو ليطعتلاو يفنلا لهأ : يناثلا

 اهرهاظ نع تافصلا صوصن نوفني نمم ءاهنم دارملا نونئيعيو ءاهنولوأتيو

 نوفقوتيو ًاقلطم تافصلا نع توكسلا نوريو فقولا لهأ :ثلاغلا

 .رهاظلا ةدارإ يفن دعب اهنع نوتكسي نيذلا ضيوفتلا لهأ : عبارلا

 الو ليوأت الب تافصلا نوتبثي مهو ءهيزنتلاو تابثإلا لهأ :سماخلا

 ."”ليغمت الو هيبشت

 اذه لوح نوقفتي مهتارابع فالتخا عم مهو «ملعلا لهأ مالك نم دافتسم ميسقتلا اذه )١(

 قعاوصلا :ميقلا نباو ءاهدعب امو )8/1١( ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا .ىنعملا

 .(17/9) ططخلا :يزيرقملاو ءاهدعب امو )١55/١( ةلزنملا
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 ةهج نم رظنلا عيطتسن اننإف قدأ ةروصب فقاوملا ددحن نأ اندرأ اذإو
 «ةروهشملا قرفلا يأر ثيح نم .«تافصلا نم سانلا فقاوم ىلإ «ىرخأ
 .مهقفاو نمو ةيرعشألاو ةلزتعملاو ةفساللفلا : مهو

 :ةفسالفلا بهذم ل وأ

 لصفلا يف انيأر امك  هتاذب دوجولا بجاو ىلاعت هللا نأ ةفسالفلا ىري
 دحاو هنأ نوريو - بجاوو نكمم ىلإ ميسقتلا يف مهتقيرط ىلع ةانب - يناثلا
 :انئيس نبا لاق .هجو لك نم

 ال دوجولا بجاو نإو «هتاذ َنّيعَت بسحب دحاو دوجولا بجاو نإ)
 ءايشألا نم ًائيش كراشي ال دوجولا بجاو» :لاقو .''”الصأ ةرثك ىلع لاقي
 :هلوقو ."”«,ىشل ةيهامب سيلف دوجولا امأو ...ءءيشلا كلذ ةيهام يف
 ءانبو .دوجولا ةفص ىف ناسنإلل كراشم وه لاقي الثل زارتحاف دوجولا امأو»
 لصف الو هل سنج الو دض الو هل دن ال لوألا» :انيس نبا لاق كلذ ىلع
 لوقعم لوألا» :ًاضيأو ."”(يلقعلا نافرعلا حيرصب الإ هيلإ ةراشإ الو هل
 امم اهريغو ءداوملاو دّهٌعلاو قئالعلا نم ءيرب مويق وهف ءاهمئاق تاذلا
 .هتاذل لقاع وهف همكح اذه ام نأ ملع دقو .ةدئاز لاحب تاذلا لعجي
 تافصلا هنع اوفن «هريغ دوجو بجاو ال» هنألو '*00...هتاذل لوقعم
 ىلع ديزت ال ةدارإ هلو .'هتاذ ىلع ًادئاز سيل «هتاذب ملاع هنإ اولاقو
 ليثمتلا هجو ىلع تايآلا تءاج كلذ مهفن نأ عيطتسن ىتحو ."”هتاذ

 .(44/#) تاراشإلا (1)
 .(00 _ 49/6 هسفن ردصملا (0
 .(ه7/") هسفن ردصملا ©

 .(ه" /م) هسفن ردصملا (5)
 .(75/#) هسفن ردصملا (©)

 ناميلس :ت «ةيناثلا «فراعملا راد .ط (؟70 :ص) ةفسالفلا دصاقم :يلازغلا :رظنا (5)
 .ايند

 .(380 :ص) هسفن ردصملا :يلازغلا :رظنا 0

 انكم



 هللا تافصو ."”كلذ روهمجلا مهفيل ءدهاشلاب بئاغلا هيبشتو لييختلاو

 بولسلا نأل ءامهنم ةفلؤم وأ ةضحم ةيفاضإ وأ ةضحم ةيبلس مهدنع

 ."”تاذلا ىف ةرثك بجوت ال تافاضإلاو

 :ةلزتعملا ًايناث

 طيسب رمأ ىلع تافصلل هيفن يف ىرج دق "”ءاطع نب لصاو نأ مغرو

 اورثأت دق هدعب ءاج نم نأ الإ :«2*”نييلزأ نيميدق نيهلإ دوجو ةلاحتسا وه

 ىلإ اولصوو ةفساللفلا ةهبش سفن ىلع اودمتعاو ةركفلا هذه اوبكرو ةفسالفلاب

 يه ةردق الو ملعب ال هتاذب رداق هتاذب ملاع هللا نإ :اولاقف «ةجيتنلا سفن

 ةيلزأ تافص ةفسالفلاك نوركني ةلزتعملاف ."*هب ةمئاق ٍناعمو ةميدق تافص

 هتاذل تافصلا هذه ماكحأ نوتبثي اوناك نإو «ىلاعت هتاذب ةمئاق ةميدق

 ىلع اوعمجأ» : هباحصأ هياع عمجأ ام ىكحي وهو رابجلا دبع لاق 229 ىلاعت

 رئاس نع اهب نيبي يتلا هتافص يف دحاو هنأ مهدارمف ...دحاو ىلاعت هللا نأ

 نم نيبيل ..هتاذب ميلع :اولاقو ...هتاذب رداق :اولاقو ...تادوجوملا

 هّللأ نأ قولخمللو ىلاعت هّلل ملعلاو ةردقلا ةفص نيب قرفلاو .“ . 70«ةردقب رداقلا

 رداقو ملعب ملاع هنإف ناسنإلا فالخب ...هتاذب ملاع هتاذب رداق» ىلاعت

 )١( :ص) هسفن ردصملا :يلازغلا :رظنا  4255١0ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا و )8/1١ - 4(.

 .مويج ديرفلأ :ت (187 :ص) مادقإلا ةياهن :يناتسرهشلا :رظنا (9)

 نسحلا سلاجي ناك «لازتعالا بهذم سسؤم «لازغلا يرصبلا ءاطع نب لصاو :وه (9)

 ديبع نب ورمع هيلإ سلجو «نيتلزنملا نيب 0 يف هلوق ببسب هلزتعا مث يرصبلا
 9١٠( :ص) نييمالسإلا تالاقم :يخلبلا مساقلا وبأ :رظنا .ةلزتعم مهل ليقف ءددعو

 نمض] (7714:ص) لازتعالا لضف :رابجلا دبعو «[لازتعالا لضف يف ةعومجم نمض]
 «توريب «يملعألا ةسسؤم .ط )7١4/5( نازيملا ناسل :رجح نباو «[قباسلا عومجملا

 .ها٠174 قيناثلا

 )50/١(«. لحنلاو للملا :يناتسرهشلا (54)

 لازتعالا لضفو ١108 ١95(« :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظناو ()

 07 ال :ص)

 ١94(. :ص) مادقإلا ةياهن :يناتسرهشلا :رظنا (5)

 .ةيسنوتلا رادلا .ط ١55( :ص) لازتعالا لضف (0)

 نذل



 هذه قحتسي ناك ول ىلاعت هنأ كلذ ىف لصألاو» :رابجلا دبع لاق .''”«ةردقب

 ءًاميدق هنوكل هفلاخم فلاخي امنإ ميدقلا نأ تبث دقو «ةميدق ناعمل تافصلا
 دنع ةلثامملا اهب عقت قارتفالا دنع ةفلاخملا اهب عقت يتلا ةفصلا نأ تبث

 ناك اذإ ىتح «ىلاعت هلل الثم ىناعملا هذه نوكت نأ بجوي كلذو «قافتالا
 بجّولو «هلثم يناعملا اذه يف بجو هتاذل ًارداقو هتاذل ًاملاع ىلاعت ميدقلا
 تافص نم ةفص ىف كارتشالا نأل ...ىناعملا هذهل اًلثم ىلاعت هللا نوكي نأ
 ةجحلا هذهو .©0(...تاذلا تافص رئاس ىف كارتشالا بجوي تاذلا
 مزلي الوءهتفصو ميدق كانهف ءاهفوصوم مدقب ةميدق ةفص ملعلاف «:ةضحاد
 نأ مزلل الإو ءددعت كانه نوكي نأ اهفوصوم مدقب ةميدق ةفصلا نوك نم

 امأو ."”نالطبلا رهاظ وهو ًاناسنإ ناسنإلا ةفصو ّاهلإ هلإلا ةفص نوكت
 ميسجتلا يضتقت اهنأل اهلوأتتو اهيفنت ةلزتعملا نإف ةيربخلا تافصلا

 قه

 :ةيرعشألا :اثلاث

 ىرن امنيبف «نيرخأتملا نم تافصلل ًاتابثإ رثكأ نومدقتملا ةيرعشألا ناك

 ملعلا عم نينيعلاو نيديلاو هجولاو ولعلاو ءاوتسالا تافص تبثي يرعشألا

 يه عبس تافص ىلع مهنم نورخأتملا رصتقا ,'هالكلاو رصبلاو عمسلاو

 «مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو ةايحلاو ملعلا : يهو «يناعملا تافص

 ةمئاق ٍناعمو «تاذلا ىلع ةدئاز «ةميدق ةيلزأ اهوتبثأو ءاقبلا يف اوفلتخاو

 تافصلا اوفنو .©”خلإ ةدارإب ديرم رصبب ريصب عمسب عيمس وهف «هتاذب

 .(157و ١575 :ص) ةسمخلا لوصألا حرش )١(

 198-١195(. :ص) هسفن ردصملا (؟)
 .(650/هو ”7ا١ا/لو )١90/5 ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (9

 5١7(. :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا (5)

 :ص) ديهمتلا :ينالقابلا :ًاضيأ رظناو «نسح ةيقوف :تا(؟1؟ ٠١ :ص) ةنابإلا :رظنا (9)
 .(1991 5194و 06

 ١8١(« :ص) مادقإلا ةياهن :يناتسرهشلاو 224١0 :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا (5)

 .اهدعب امو (26 :ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلاو

 نكمل



 ."”ةلزتعملاك اهولوأتو «ةيمسجلا وأ ةهجلا ىضتقت اهنأل ةيربخلا

 «ليطعتلاو هيبشتلا نيب أطسو ًابهذم كلذ يف اوراس دقف ةنسلا لهأ امأو

 .كلذ ىف الدع مهبهذم ناكف ءهيزنتلا صوصنو تابثإلا صوصلنب اوذخأف

 ريغ نم ِيلَك هلوسر هب هفصو امبو هسفن هب فصو امب هللا نوفصي مهف

 دقو كي هلوسر هب هفصوو هسفن هب فصو ام هنع نوفني الو هقلخ تاذب

 ديشر خيشلا هيلع راس يذلا جهنملا ةفرعم نآلا دوصقملاو .كلذ ليصفت قبس

 .كلس دق لبسلا يأو «بابلا اذه ىف اضر

 :لوألا بلطملا

 تافصلا ميسقت

 «ةريثك كَم هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىف تدرو ىتلا ةيهلإلا تافصلا

 .هتاباتك يف هللا همحر ديشر خيشلا اهلوانت يتلا كلت ىلع انه رصتقأس ينكلو

 هللا تافصل فلسلا ميسقت نيبأ  ًاضيأ بسانملا وهو - كلذ لبقو

 :اهل ديشر خيشلا ميسقتو ىلاعت

 تافصو ةيتاذ تافص ىلإ ىلاعت هللا تافص نومسقيف فلسلا امأف

 .ةيعمسو ةيلقع ىلإ اهتوبث ةقيرط ثيح نمو «ةيلعف

 لزي مل يتلا ةسدقملا هتاذب ةقلعتملا تافصلا يهف :ةيتاذلا تافصلا امأف

 الزأ هتاذل ةمزال ىه لب «ءهناحبس هنع كفنت ال ىهو ءاهب ًافصتم لازي الو

 :نامسق - اهتوبث ثيح نم  يهو .هتردقو هتئيشم اهب قلعتت الو ءًادبأو
 «ةرطفلاو يلقعلا ليلدلاو يعرشلا ليلدلا اهتابثإ يف كرتشي يتلا يهو :ةيلقع

 ءايربكلاو ةمظعلاو كلملاو ةزعلاو «ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلا ةفصك

 .خلإ .. .رصبلاو عمسلاو لالجلاو دجملاو

 :يروجيبلاو ءاهدعب امو ١١9( :ص و ال5 ا” :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا )١(

 .اهدعب امو ١١( 7 : ص) ديرملا ةفحت

 ضلي



 تتبث امنإو اهتابثإ ىلإ هدارفنا ىلع لقعلل ليبس ال يتلا يهو :ةيربخو
 . .نيعلاو نيديلاو هجولا ةفصك :هللا نع ربخلاو عمسلا قيرطب

 نإو اهلعف ءاش نإ «هتردقو هتئيشمب ةقلعتملا ىهف :ةيلعفلا تافصلا امأ

 : ًاضيأ نامسق يهو ءاهلعفي مل ءاش

 ؛ةتامإلاو ءايحإلاو «عنملاو ءاطعإلاو «قزرلاو «قلخلاك :ةيلقع ةيعمس

 .ةفلتخملا ريبدتلا عاونأو

 ىلإ لوزنلاو «نايتإلاو ءيجملاو «شرعلا ىلع ءاوتسالاك :ةيربخو
 2... 9بضغلاو ةبحملاو اضرلاو ءايندلا ءامسلا

 رابتعاب هنإف .مالكلا ةفصك «نيرابتعاب يلعف يتاذ وه ام تافصلا نمو
 «مالكلا ةفصب أفصتم لازي الو لزي مل ىلاعت هنأل «ةيتاذ ةفص ةفصلا لصأ

 ملكتيف .لجو ّرع هتئيشمب قلعتم مالكلا نأل .ةيلعف ةفص مالكلا داحا رابتعابو

 ."”ءاش ىتم ءاش امب

 ىلإ اهتوبث قيرط ثيح نم تافصلا هللا همحر ديشر خيشلا مسق دقو
 :لاقف ءىحولاب الإ فرعي ال امو .«لالدتسالاو رظنلاب فرعي ام

 ىلع فقوتي لب هب فرعي ال ام اهنمو .هتلدحوو هتمكحو هتئيشمو هتردقو

 تاهباشتملا نم نوملكتملا هلعج ام اهنمو هلع موصعملا ربخك يحولا

 "200. .هلحم ىف هنايب ىتأيسو .ديلاو هجولاو بضغلاو اضرلاك

 انل تلجت اذه ائملع اذإ) :لوقيف :ةيلعفو ةيتاذ ىلإ ًاضيأ اهمسقيو

 نيتلادلا ةمحرلاو ةيبوبرلاب زيزعلا باتكلا ةحتاف لوأ ىف ىلاعت هفصو ةمكح

 حرش : ساره ليلخ دمحمو )١188/١(« تافصلاو ءامسألا : يقهيبلا :دنع : ميسقتلا اذه رظنا )١(

 7١5-3١5(. :ص) ةيهلإلا تافصلا : يماجلا نامأ دمحمو :(44- 88 :ص) ةيطساولا

 .فرصتب 73١7( :ص) ةيهلإلا تافصلا :يماجلا نامأ دمحم (؟)

 )178/١(. رانملا ريسفت (9)

 لكلب



 تافص ىلع نيتلادلا ةيمويقلاو ةايحلا نود «لاعفألا تافص عيمج ىلع

 ,20(. . . تاذلا

 اهيف رارقتساو سفنلا يف صاخ أدبم هل امف» :لوقي امهنيب قرفلا نعو

 .")(لعف ةفص ىمسي نأب قيقح كلذك سيل امو «ةيتاذ ةفص ىمسي نأب ريدج
 ام حالطصا» :هنأل ديشر خيشلا هاضري الف نيملكتملا ميسقت امأو

 يهف نيحلاصلا فلسلا ةقيرط راتخن امنإ» :لوقيو ."”"ناطلس نم هب هللا لزنأ
 نومهوتي نيريثكل ًافالخ ملعأ اهنإ ًاضيأ لوقنو ءمكحأو ملسأ فلخلا قافتاب

 .(400.. .ةريصب ثحابلا يطعت دئاقعلا ملع يف تاحالطصالا هذه نأ

 :يناثلا بلطملا

 ةيلقعلا تاذلا تافص

 سفنلا يف صاخ أدبم هل ام» اهنأب تاذلا تافص ديشر خيشلا فّرع

 ةئيشملاو ةردقلاو ملعلا تافصب اهنم ةيلقعلل لّثمو «'”2..اهيف رارقتساو
 ."”ةدحولاو ةمكحلاو

 خيشلا هنع ملكت ام ةيلقعلا ةيتاذلا تافصلا نم مسقلا اذه نم لوانتأسو

 .مالكلاو رصبلاو عمسلاو ملعلاو ةدارإلاو ةردقلاو ةايحلا يهو ديشر

 :ةايحلا :الوأ

 نأل .ىح هنأب ىلاعت هللا نوفصي ال ةيمهجلا نأ كركذ نع بزعي الو
 . '"7ءابحألاب هل هيبشت  اومعز كلذ

 )1١( هسفن ردصملا )١/86/(.

 رانملا ةلجم (؟) )/151١(.

 )9( هسفن ردصملا )98/0(.

 )4:( هسفن ردصملا )*/2949(.

 )©( رانملا ةلجم )/551١(.

 )5( هسفن ردصملا )١/176(.
  0:ص) قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا :رظنا 5١7 75١١(« تالاقملا :يرعشألاو )١/798(.

 انا



 ,ةايحب يح وهف تاذلا نع ةدئاز ريغ ةفص اهنولعجي ةلزتعملا نأو

 .©"”...هتاذل رداق ءهتاذل ملاع وأ ءهتاذ هتايحو

 «ةيتاذ ةفص ةايحلا ةفص ىلاعت هلل تبثأف هللا همحر ديشر خيشلا امأو

 ؛موزللا قيرطب ولو ءاهريغ اهيلإ عجري يتلا تافصلا لوصأ نم اهلعجو
 يه يتلا ةيدوجولا ةفصلا :اهيناعم معأب يهو ء«ةايحلا وذ يحلاف» :لوقيف

 نم يف وقعم يف وأ تاذ تافص نم دوجولا ىف لامكلا تافص عيمجل انلوقعم ىف لصألا
 لامكو ...مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاك لاعفأ تافص

 ."”(...لامكلا تافص نم اهريغبو تافصلا هذهب فاصتالا مزلتسي ةايحلا

 باتكلاب ىلاعت هلل ةايحلا ةفص ىلع هللا همحر ديشر خيشلا لدتسيو

 "7402 مبتلا ىلا ٌرْه الإ هَلإ آل هلأ 2 ملا :ىلاعت هلوق نع لوقيف ءزيزعلا
 داجيإلا لامكو دوجولا لامكب رعشت يتلا ةايحلا ةينادحولا عم هل تبثت» :اهنأ

 .247(. . .ءايحألا ىلع ةايحلا ةضافإب

 :امهدحأ» :نيهجو نم «لقعلا نم ًاضيأ ديشر خيشلا اهيلع لدتسيو

 نم هنا هيفو «ىحلل الإ لقعت ال تافصلا هذهو :ريدق .ديرم ميلع ىلاعت هنأ

 .نكمملا ىلع بجاولا سايق نم وأ «نولوقي امك دهاشلا ىلع بئاغلا سايق

 ليحتسي ًاصقن مزلتسي ال لامك لكو .ءيدوجو لامك ةايحلا نأ امهيناثو

 لامك يهف» :ةايحلا ةفص نع لوقيو ©00...هل بجاو وهف بجاولا ىلع

 نأ نكمي يدوجو لامك لكو ''بجاولا هب فصتي نأ نكميو يدوجو
 يف ناكل ةفصلا هذهب فصتي مل ولو ...هل تبثي نأ بجو هب فصتي

 )١( :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع يضاقلا :رظنا ١85(.

 )77/١(. رانملا ريسفت (9)

 .(51) ةيآلا «نارمع لآ ةروس (9)

 .(59  ؟58/) رانملا ريسفت (4)

 .(؟4/) رانملا ريسفت (4)
 ىمسي الف ءربخلا باب نم ىلاعت هيلع قلطي امنإو «ىلاعت هللا ءامسأ نم سيل بجاولا (1)

 .ثحبملا اذه نم (7”"١:ص) رظناو .«بجاو اي :لاقيف هب ىعدي الو بجاولا

 لكلا



 اهلمكأو تادوجولا ىلعأ هنأ مدقت دقو  ًادوجو هنم لمكأ وه ام تانكمملا
 ةايحلل ًادقاف ناك ول فيكف «هعبتي امو دوجولا بهاو وه بجاولاو - هيف
 .":اهردصم هنأ امك هل ةايحلاف ؟اهيطعي

 مهفي الف «قولخملا ةايحو ىلاعت قلاخلا ةايح نيب ديشر خيشلا قرفيو
 ؛يلقعلا ليلدلا يف هيلع دمتعا يذلا ىلوألا سايق وهو ؛قباسلا سايقلا نم
 ىلعأ ىلاعت قلاخلا ةايح» :لوقيف قولخملا ة ةايح هبشت قلاخلا ةايح نأ

 اههبشت ال يهو .ةكئالملاو سنإلاو نجلا نم هقلخ عيمج ةايح نم لمكأو

 اهنأ هيزنتلا عم يوغللا اهقالطإ نم مهفن امنإو 042 نس وص سلال
 نم هسفن هب فصو امب هفاصتا اهمزلي يتلا ةيدبألا ةيلزألا ةيتاذلا ةفصلا

 تافصلا نم اهريغ ىلع اهقلعت فقوتي ال ىهف ءاهنودب لامكلا تافص

 "2. . .اهيلع تافصلا لقعت فقوتيو

 :ملعلا

 .(ىلاعت هتاذ تافص نم ةفص .ىلاعت هلل «ملعلا» ةنسلا لهأ تبثأ

 مهبهذمك ةفصلا اوفنو مسالا ةلزتعملا تبثأو «©ةيمهجلا اهركنأ دقو
 ءامدقلا ددعت  اومعز  بجوي اهتابثإ نأل ءةيهلإلا تافصلا رئاس يف
 دقو «""ةايحو ةردقو ملعب ال هسفنب يح رداق ملاع هللا نإ :اولاقف «مهدنع
 .ةفسالفلاب كلذ ىف ةلزتعملا رثأت

 )١( رانملا ريسفت )/78  55(.

 )١١(. ةيآلا ؛ىروشلا ةروس (90

 )09/١(. هسفن ردصملا (9)

 2( :ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو «(08 :ص) ةيمهجلا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا قف
 .(34/5) ديحوتلا :هدنم نباو )١90/١(« تافصلاو ءامسألا :يقهيبلاو

 2(؟١١5 :ص) قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا :رظناو «(4 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نبا (6)
 )07/7/١. لحنلاو للملا :يناتسرهشلاو

 :يرعشألا :رظناو «(177-77١:ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع يضاقلا :رظنا (5)
 9٠ 9١, 00١(. :ص) مادقإلا ةياهن : يناتسرهشلاو ("43 )1515/١- تالاقملا

 م



 .ىلاعت هللا باتك ىلإ

 ءيش لكب هنأ وهف ىلاعت هللا ملع نم ناهربلا هيلع ماق يذلا امأ» :لوقي
 لبق تامولعملا عيمجب طيحملا وهف ءأدبأو الزأ هل تبياث ملعلا اذه نأو .ميلع

 اهدوجو دعيو «بيغلا ملع ىمسي اهدوجو لبق اهب هملعو «هذعبو اهدوجو

 ."00.. .ةداهشلاو بيغلا ملاع هناحبس وهو «ةداهشلا ملع ىمسي

 هملع ىلع ناهربلا امأ» :لوقي كلذ يف اهيلإ دنتسي يتلا ةلدألا نعو

 ("74قلَح نم هلع : الآ» : هلوقب زيزعلا باتكلا هيلإ دشرأ ام كبسحف ىلاعت

 ."02.. .ىرخألا نونفلا نم اهلمعو اهعارتخا هيلع فقوتي ام لكبو

 درو...» : ىلاعت هلل ملعلا ةفص توبث ىلع ًادهشتسم ًاضيأ لوقيو
 دع 5 06 .ةيوتلاو ©“ 'ماعنألا يف ةداهشلاو بيغلا ملاعب ىلاعت هفصو
 ملاعب فصوو 02 نباغتلاو 29 فحلاو ؛ 000 ةدجسلا ملأو ب ”نونمؤملاو

 5 20010 أ ذ طقف
 .0 2...4 ىرخأ روس يف

 هيلع هقالطإ رثك يذلا وهف ميلع ظفل امأو» :لوقي هيلع مسالا قالطإ نعو

 )١( رانملا ةلجم )/551١(.

 ةيآلا «ءكلملا ةروس (؟) )١5(.

 )0( رانملا ةلجم )/551١(.

 ) )5.(ا/ا“) ةيآلا

 .(48) ةيآلا (©)

 .(9) ةيآلا (5)

 .(9؟7) ةيآلا ©

 .(5) ةيآلا (4)

 .(77) ةيآلا (9)

 )٠١( ةيآلا )18(.

 .(؟55) ةيآلا :نجلا ةروس :الثم )١١(
 )07/45/١7(. رانملا ةلجم (١؟)

 م



 لاق .. ةتباثلا تافصلا ىلع لدي ليعف نزو نآل «ريكنتلاو فيرعتلا يتغيصب ىلاعت
 .249 يلع ءْىَش .ءغ لعب وهو# لاقو 49 ُميلَعْل ند َوُهَو# : ىلاعت

 الإ نآرقلا يف ىلاعت هللا ىلع ملاعلا ظفل قالطإ دري ملو» :لوقيو

 مالع :دروو 3 ””4ةَرْبَّشلَو ِبيْْل ع :هلوقك ,مولعملا ىلإ ًافاضم

 0 . , '©9بويغلا

 هلل ةفصلا هذه تابثإ يف فلسلا قفاو دق ديشر خيشلا نوكي اذهبو

 :ةردقلا ةفص

 اهركنأو ءأ"ةنسلا لهأ اهتبثأف ءاهيتقباس يف لاوقألاك اهيف لاوقألاو

 هيبشتلا يضتقت ال هدنع اهنأل اهتبثأ مهجلا نأ الإ «ةفسالفلاو ةلزتعملا

 ."هل ةردق ال هنإ :لوقي هنأل قولخملاب

 :اهنأب ةردقلا فرع دقف ىلاعت هلل ةفص ةردقلا ديشر خيشلا تبثأو

 ."”«رييغتلاو ليوحتلاو ريثأتلاو لعفلا اهب نوكي يتلا ةفصلا»

 .لقعلابو باتكلاب ةفصلا هذه تابثإ ىلع ديشر خيشلا لدتسيف اهتلدأ امأو

 "0469 ردك نس ٍلُك لع هلأ كإ# :ىلاعت هلوقب لدتسا هنإف باتكلا امأف

 )١( ةيآلا :سي ةروس )81(.

 .(59) ةيآلا ةرقبلا ةروس (9)

 .(9) ةيآلا «دعرلا ةروس (*)

 )١15(. ةيآلاو )٠١9(«, ةيآلا :ةدئاملا ةروس : :رظنا (4)

 .(551/) رانملا ةلجم (6)

 46 :ص) ءاعدلا نأش :يباطخلاو )50١8/١(« تافصلاو ءامسألا :يقهيبلا :رظنا (9

 .(١؟7"و ؟9/١) ضراعتلا ءرد :ةيميت نباو (5

 )077/١. لحنلاو للملا : يناتسرهشلا (0

 .(4580/6) رانملا ةلجم (0)
 ةلجم و ,(77/5 247١ ,١ا/١/4 ) رانملا ريسفت :رظناو )٠7١(« ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9)

 .(550/) رانملا

 لكل



 تانكمملا عيمج نأ نم الوأ هانيب ام :اهليلدو» :لاقف لقعلاب ًاضيأ لدتساو

 وه امنإ هنع اهرودص نأ نم ًاريخأ هائيب ام مث ىلاعت بجاولا نع ةرداص

 نوكي ال ملع نع ةدارإب لعافلا نأ لقعي لهو .هملعل قباطملا هصيصختب

 ,2300.. .الك ؟ًارداق

 امنإ ىلاعت هللا ةردق نإ) :اهماكحأ ضعبل ًانيبم ةردقلا نع لوقيو

 ."”«هتئيشم هتضتقاو هتدارإ هتصصخ امب يرجت

 :ةدارإلا ةفص

 نم ملعلا يف ثحبلا نم مدقت ام» :لوقيف هلل ةفص ةدارإلا تبثأو

 ."0...ةيتاذلا تافصلا نم اهريغ يفو ةدارإلا يف يتأي ةفص هنوك ثيح

 ديشر نأ ردقلا نع مالكلا دنع يتأيسو «ةيعرشو ةينوك ىلإ ةدارإلا مسقنتو

 .تايعرشلاو تاينوكلا نيب قرف اضر

 يف لعافلا اهب صصخي ةفص ةدارإلا» :الئاق ةدارإلا اضر ديشر فرعيو

 ْ .40(. . .ضعب ىلع ةلباقتملا ةنكمملا هوجولا ضعب هلعف

 اهل نيلوؤملا نم «ةفصلا هذه نم قرفلا فقوم ديشر خيشلا نيبيو

 مهف سانلا نم ريثك ىلع هبتشا دقو» :لوقيف «ناسنإلا ةدارإب اهل نيهبشملاو

 نإ اولاق كلذلو ءاضرلاو «ةبحملا ىنعمب اهنأ نظي نم سانلا نمف «ةدارإلا

 قرفي ال نم :مهنمو ...«ةدارإلا مدع» اهدض نأ باوصلاو .ةيهاركلا اهدض

 افلا .ناسنإلا ةدارإو هللا ةدارإ نيب

 ةدارإلا تابثإ ىلع ليلدلا» :لوقيف ًايلقع اليلد ديشر خيشلا درويو

 تحجر يتلا يه ةدارإلا نأ ...ملعلا تابثإ ليلدل مزال وهف ىلاعت يرابلل

 )١( رانملا ةلجم )/556(.

 رانملا ريسفت (؟) )/577/8(.

 )9( رانملا ةلجم )/575(.

 ) )5.ةحفصلاو هسفن ردصملا

 )©( .ةحفصلاو هسفن ردصملا

 نطلب



 نأ امك .©00...ةنكمملا هوجولا نم نكي مل ام ىلع ناك ام ملعلا بسحب
 :ىلاعت هلوق دنع لوقيف ءنآرقلا تايآل هريسفت دنع ةدارإلا تبثي ديشر خيشلا

 ايازملا هذهب سانلا صاصتخا نإ :يأ» :"042 ُديُي ام ُلَعَْي هلل كلَ
 َّنإ. . .# :ىلاعت هلوق دنعو ,06.0. هل هرم الف اهصيصختو هتدارإ رثأ وه

 نوكت هتدارإو ...هعنم دارأ ام عنمي :يأ» :لوقي 469 دري ام خخ دك

 وه ةفصلا هذه تابثإو .©“06...ةغلابلا هتمكحو طيحملا هملع بسح ىلع
 .©”ةنسلا لهأ بهذم

 :رصبلاو عمسلا
 باتكلا نمف ءريصب عيمس هللا 3 ةنسلاو باتكلا نم ةلدألاب ررقت

 :ىلاعت هلوقو "40 كأي يمل انش ىّيإ9 :ىلاعت هلوق
 وهم :ىَن هوك سل :لاقو © دس عيمس هَل كإ...)
 ىلع هي هلوق :اهنم «؛ثيداحأف ةيرملا - 2 00 رسل ٌءيِمَسلَأ
 نأ نياآّلأ َنيَب ريمكَح اَدِإَو اَهِلْمَأ هإ تتنمألا اوُدَوُن نأ كرمي َهَلَأ َّنإ 9 :ربنملا
 )0 © ما 0 * طلي تي هلأ نإ زدني امكك
 هللا لإ فاصتا قيقحت 7 لكك هلصقو .2'”«هنيع ىلع هتبابسو هنذأ ىلع هماهيإ

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 .(؟67) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 .(8/5) رانملا ريسفت (6)

 )١(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (54)

 )١75/5(. راثملا ريسفت (©)

 (15 :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا و )770/1١(« تافصلاو ءامسألا :يقهيبلا :رظنا (5)
 ه6١541١ «ىلوألا «ضايرلا دشرلا ةبتكم .ط

 .(55) ةيآلا ءهط ةروس (0

 .070) ةيآلا ءجحلا ةروس (4)
 )١١(. ةيآلا ءىروشلا ةروس (9)

 .(ه8) ةيآلا ءىاستلا ةروس )٠١(

 ءساعدلا :ت (97/5) 158 :ح .ةيمهجلا يف باب «ةنسلا :ك «ننسلا :دواد وبأ )١١(
 )86/١7(. حتفلا .ملسم طرش ىلع يوق هدنس : ظفاحلا لاقو

5٠ 



 هذه دورو ىلع َءانبو .''”كلذ ىلع ًاضيأ لقعلا لدو .نيتفصلا نيتاهب
 درو ام تابثإ يف مهتقيرط ىلع فلسلا اهتبثأ ةنسلاو باتكلا يف ةفصلا
 قفز .
 . امهيف

 ةايحلا ىلإ اهانعم مهضعب عجرأو «نيتفصلا نيتاه ةلزتعملا تفنو

 .' ملعلا ىلإ مهضعبو

 ال تادوجوملا عيمجب ًاقلعتم عمسلا نولعجي مهنإف ةيرعشألا امأو

 ال تادوجوملا عيمجب قلعتي مهدنع رصبلا كلذكو .ءطقف تاعومسملا

 ةقيقح ىلإ امهتقيقح نع نيتفصلا نيتاهل جارخإ اذه يفو .““”طقف تارصبملا
 .”تارصبملاو تاعومسملاب نيتقلعتم امهتبثي مهضعبو ؛«ملعلا

 ؛ىلاعت هلل نيتفصلا نيتاه ديشر خيشلا تبثي فلسلا بهذمل ًاعبتو

 عمس ةهباشم نع ىلاعت ههيزنت عم «ةنسلاو باتكلا ىلإ كلذ يف ًادنتسم

 .مهرصبو نيقولخملا

 يف نآرقلا يف درو ام وه حيحصلا داقتعالا نأ ًانيبم انيبم هدريو «نيتفصلا نيتاه

 .7402 رينا غيمتتلا َرْمَو ءىَت وك سلم : ىلاعت هلوق

 ةيناهفصألا حرش :ةيميت نباو «(47 45 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نبا :رظنا (
 :”٠١ - 1١18(. ص)

 ةيقوف :ت (7؟؟ :ص) ةنابإلا :يرعشألاو «(15 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نبا :رظنا (0)

 5١(« :ص) ىسيرملا ىملء درلاو «(5© :ص) ةيمهجلا ىلع درلا :ىمرادلاو «نيسح
 - .(6/*4) ديحوتلا :هدنم نباو :(5597/1) تافصلاو ءامسألا :يقهيبلاو

 ةياهنو )54/١(« لحنلاو لملا :يناتسرهشلاو «(85 :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا (©)

 :ًاضيأ رظناو 23١«: :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا و «(١4:ص) مادقإلا
 )500/1١(. تالاقملا :يرعشألاو «(47 :4١ ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا

 .رصم «يبلحلا ..ط «[نوتملا تامهم نمض] (؛ :ص) نيهاربلا مأ :يسونسلا :رظنا (4)
 .(88 :ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلاو

 .(99 :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا (©)

 )١1(. ةيآلا ءىروشلا ةروس (5)

 فيلل



 :رصبلاو عمسلا ةلأسم يف هداقتعا بجي ام ًائيبم الوأ ديشر خيشلا لوقيف
 هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلا ىف ءاج ام دنع فوقولا وه هداقتعا بجاولا»
 «مهلامعأب ريصب دابعلا لاوقأل عيمس ىلاعتو كرابت هللا نأ :وهو «ةمألا فلس
 . .نالصحي فيكو رصبلا اذهو عمسلا اذه هنك نع ثحب ريغ نم مهلاوحأو

 ."”(. . .امهنيب ةبسنلا يف ثحبلا الو ملعلا نيبو امهنيب ةنراقم ريغ نمو

 سايق ةقيرط ىلع دئاقعلا ريرقت يف اوراس نيذلا نكل» :لوقي مث

 اودقتعي نأ سانلا ىلع اوبجوأ ...ثداحلا ىلع ميدقلاو دهاشلا ىلع بئاغلا

 ةنس الو باتك هل دهشي مل ناك نإو «يرظنلا مكحتلاو ةينيدلا ةفسلفلا هذهب

 ."”...ةمألا فلس نم دحأ اهب لقي ملو ءةغل الو

 بهذو» :تادوجوملا عيمجب قلعتي عمسلا نأ معز نمل ًاباوج لوقيو

 عيمجب قلعتي ىلاعتو كرابت يرابلا عمس ىلإ مالكلا ملع يف بتك نم ضعب
 الو ةغللا هركنت يأر وهو «تاوصألاب وأ مالكلاب صتخي ال «تادوجوملا

 ىلاعتو كرابت هللا تافص يف مكحتي نأ لقعلا وأ يأرلل سيلو عرشلا هفرعي

 .©200. . .هتسيقأو هتايرظنب

 يأ : 9469 اصب ايس نك هَل َّنِإإ## :لجو زع هلوق دنع لوقيف

 نم لوق ىلاعت هتوفي الف ةتباثلا هتافص نم نالازي الو ملعلاو عمسلا ناك

 هل ثعابلا ببسلا هملع نع بزعي الو ءءوسلاب رهجي نم لاوقأ

 عمسلا نيب هتقرفت ديشر خيشلا نع لقنلا اذه نم رنل حش 0 . . هيلع

 )1١( رانملا ةلجم )#//551(.

 .(556/) هسفن ردصملا (0)

 .(5140/6) رانملا ةلجم عم نراقو 557/5(2) رانملا ريسفت (0)

 .(08) ةيالا «عءاسنلا ةروس (59)

 .(5/5) رانملا ريسفت (6)

 تح



 : ملعلا نيبو امهنيب ًاقرفمو نيتفصلا نيتاهل ًاتبثم رخآ عضوم يف لوقيو
 ًايقيقح ًاعمس هل نإو ءانملع هبشي ال هنكلو هل فصو وه ًايقيقح ًاملع هلل نإ...»

 2 .٠١ .ىلاعت هتافص رئاس يف لوقن اذكهو . . .انعمس هبشي ال هل فصو وه

 جرب لثمك سيل ععسب عيمس هلإ 0 :رخآ عضوم يف ًاضيأ لوقيو

 .مهملعك سيل ملعب ميلعو ءمهرصبك سيل رصبب ريصبو «نيقولخملا

 نيتاهب ناميإلا رثأ نع ديشر خيشلا مالكب انه متخن نأ نسحيو
 اهاري نأ ىلاعت هللا نم ءايحلا ىلإ سوفنلا هبني ...» :هنإ لوقي ذإ نيتفصلا

 هنإف هاضري ال ام اهنم عمسي نأو «نيرظانلا نوهأ اهدنع نوكيف ءاهاهن ثيح

 يف هعدوي ناك يذلا ريثأتلا وه اذهو ...لوقلا نم ءوسلاب رهجلا بحي ال

 ًاحلصم هنيد لعجيو ءهلالجو ىلاعت هللا ةمكحب قيلي يذلا اذهو «مهبولق

 نكي ملو ءهتيشخ ىلع اهلمحو «هتبقارمب اهريكذتب .لوقعلل ًافقثمو «سوفنلل
 "”«نوطالفأو وطسرأ تايرظن ىلع هنيد ءانب

 :ثلاثلا بلطملا

 ةيلقعلا لعفلا تافص

 لد يتلا يهو «ةيلقعلا لعفلا تافص وه تافصلا نم يناثلا مسقلاو
 .اهب عمسلا دورو عم اهب برلا فاصتا ىلعو «لقعلا اهيلع

 هل سيل ام هنأب «٠ ؛لعفلا ةفصل ديشر خيشلا فيرعت تركذ نأ قبس دقو

 ."”تاذلا ةفص نم سكعلا ىلع اهيف رارقتساو سفنلا يف صاخ أدبم

 ةلالدل هنايب قايس يف لعفلا تافصل ديشر خيشلا لثم رخآ عضوم يفو

 ةمحرلاو ةيبوبرلا يتفص ةلالد امأو» :لاقف لاعفألا تافص ىلع ةيبوبرلا ةفص

 )١( هسفن ردصملا )١//الا(.

 .(١77/؟8) رانملا ةلجم (؟)

 .(551/5) رانملا ريسفت :رظناو (07417/) هسفن ردصملا 69
 .ثحبلا اذه نم 597: ص) :رظنا (4)

 5و



 يذلا وه دابعلا بر نإف ءرهاظف ةيهلإلا لاعفألا تافص يناعم عيمج ىلع

 تلد لعف نم مهنوؤش ريبدتو مهقزرو مهقلخب قلعتي ام لك مهيلإ يدسي
 حاتفلا قازرلا باهولا راهقلا روصملا ئرابلا قلاخلاك ىنسحلا هؤامسأ هيلع
 فيطللا لدعلا مكحلا «لذملا زعملا عفارلا ضفاخلا ءطسابلا ضباقلا
 20(. . .ريبخلا

 ىلع ةيلقع ةلالد لدت اهنإف ىلاعت هللا ةيبوبرب اهيلع لدتسي ديشر خيشلاف
 .تافصلا هذه

 ةفص الإ ءاذه نم رثكأب ةيلقعلا لعفلا تافص نع هللا همحر ملكتي ملو
 رابتعاب لعف ةفصو «رابتعاب تاذ ةفص اهنأ لبق تركذ يتلاو «مالكلا»
 الاثم اهلعجأو «ةدحاو ةرم انه اهيلع مالكلا لعجأ يننإف اذل «'"”رخآ
 .هللا همحر ديشر خيشلا اهيلع ملكت يتلا ةيلقعلا لعفلا تافصل

 :مالكلا ةفص

 .لقنلاو لقعلا ىلإ نيدنتسم ىلاعت هلل ةفص مالكلا فلسلا تبثي

 بطاخملا هعمسي .هسفنب مئاق «يقيقح مالكب ملكتم ىلاعت هللا نإ :نولوقيف

 ."”هب ىلاعت هملكت ةيفيك يف نوثحبي الو ءفرحو توصب

 (09(94) اًهيِلَكحَت ىئموُم ُهَّنأ َمّلكَو : ىلاعت هلوق :باتكلا نمف :ةلدألا امأو

 )١( رانملا ريسفت )9/6/1(.

 .ثحبلا اذه نم (”97:ص) :رظنا (9)

 نبا )570/١(« ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظناو 87(2و /*) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا (
 ىلع درلاو 3١5(., :ص) ىسيرملا ىلع درلا :يمرادلاو ؛©55 :ص) ديحوتلا : ةميزخ

 تافصلاو ءامسألا :ىقهيبلاو «(01/6) ديحوتلا :هدنم نباو 1١-2077 :ص) ةيمهجلا
 «طوؤانرألاو يكرتلا .ط (174 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظناو «(35517/1)
 فرحلا ركنأ نم ىلع درلا :يزجسلاو «ةيقوف :ت (487 :ص) ةنابإلا :يرعشألاو
 هللا دبع اب ميرك اب دمحم :روتكدلا يذاتسأ قيقحت ءاهدعب امو ١550( :ص) توصلاو

 ه517١ ىلوألا «ةيمالسإلا ةعماجلا :ط

 .(158) ةيآلا ءءاسنلا ةروس (4)

 تل



 2304 . . . وأ ملك ْمَمْسي َّقَع ٌّقَح ُهَرأَد َكَراَجَتْسا نكرم ني دَحأ ْنِإَو# : ىلاعت هلوقو
 سي مالكب ملكتي ىلاعت لا نأ ىلع حضاو ليلد ةيآلا هذه يفو

 مهيدانيف دابعلا هللا رشحي» :ِةلك هلوق اهنم ؛ثيداحأ :ةنسلا نمو
 توصبا» :هلوقو 0

 نايب هيفو .عمسُي هنأو ىلاعت همالك يف توصلا تابثإ يف حيرص «هعمسي
 هعمسي ىلاعت هتوص نأ ذإ قولخملا تافصو قلاخلا تافص نيب ديعبلا نوبلا

 تابثإ امأو «نيقولخملا تاوصأ فالخب برق نم هعمسي امك دعب نم
 ةنسحلاو ةنسح هب هلف هللا باتك نم افرح أرق نم» :ِللَي هلوق ىفف فرحلا
 ء«فرح :مالو ءفرح :فلأ :نكلو «فرح ملا :لوقأ ال ءاهلاثمأ رشعب
 .200فرح : ميمو

 ةقيقحلا يف مهنأ الإ رهاظلا يف مهؤارآ تنيابت نإو مهنإف فلخلا امأ

 لب ءعمسي مالكب ملكتي ال هنأو «يقيقحلا ىلاعت هللا مالك راكنإ ىلع نوقفتم

 ضرع وهو ءزاجملا ليبس ىلع هيلإ بسنيو ءهريغ يف هقلخي مالكب
06 *(4) 
 . قولخم

 الو ءمالك هب مقي مل ذإ ملكتي مل ىلاعت هللا نأ ءالؤه لوق ةقيقحو

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )5(.

 4«... .مدنع ُةَمْقَّتلأ عَن الو :ىلاعت هلوق :باب ءديحوتلا :ك ءاقلعم يراخبلا هاور (؟)
 4717/1) كردتسملا :مكاحلاو «(55495/8) دنسملا : :دمحأ اورو( ةيآلا

 .الوصوم ًاعوفرم (01/4/4 و

 541٠١ :ح ...نآرقلا نم ًافرح أرق نميف:باب «نآرقلا لئاضف :ك :يذمرتلا هاور (©)
 قباس ردصم :يزجسلا :رظناو «هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح :لاقو )١76/0(

 5١64-166(. :ص)

 :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا و 223١« :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا (5)
 لوصألا حرشو ؛(84//) ديجوتلاو لدعلا باوبأ يف ينغملا :موقلا بتك نمو (41
 :يدادغبلا :ةيرعشألا بتك نمو .رابجلا دبع يضاقلل امهالك (278 :ص) ةسمخلا
 90(١٠2و ٠١5 :ص) مادقإلا ةياهن :يناتسرهشلاو 1١5 -1١8(« :ص) نيدلا لوصأ
 .85(«2 :ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلاو

 كيد



 .'''مهرد نب دعجلا نع يكح امك مهتلاقم ةيادب تناك هذهو «كلذك ملكي
 ٠ رمأي الو ملكي الو ملكتي مل هللا نأ هلوق ةقيقحف قولخم نآرقلا لاق نم لكف

 ملكتي هنإ اولاق نيملسملا عامجإو «نآرقلل ًافلاخم كلذ اوأر املو «ىهني الو

 ا 8 0

 .ةلزتعملا لوق هيلع رقتسا يذلا وهو «مالكلا هب ماق نم ال «هريغ يف ولو

 ىلإ ال بسني هيلإو «مالكلا هب ماق نم وه ملكتملا نإف «ةيمالك ةطلاغم هذهو

 ش مالكلا نم هب ماق امب هريغ ىمسي الو ملكتملا مسا هل قتشيو هريغ

 . ””املكتم

 ةرجشلا هتملك امنإو ىسوم ملكي مل هللا نأ :ةلزتعملا لوق نم مزليو

 ."”نيملاعلا بر هللا انأ ينإ ىسوم اي :تلاقف

 نإ :نولوقيو «نآرقلا قلخ يف ةلزتعملا عم نوقفتي مهنإف ةيرعشألا امأو

 هقلعت ثيح نم رمألا :يه ةيرابتعا ماسقأ هلو هيف ددعت ال ءدحاو هللا مالك

 000 ءانزلا كرت بلطب هقلعت ثيح نم يهنو ءالثم ةالصلا لعفب

 زي مل ىلاعت هنأو .هيف ال هقلعتم يف ةيرابتعا ماسقألاف ء«رابخألاب هقلعت

 ؛ يلم أ كلذ نم مايو ”توص الو فرحب سيل «تكسي الو ًاملكتم

 الب ًاملكتم لزي مل ىلاعت هنأو ءانزلا اوبرقت ال ىنعم وه ةالصلا اوميقأ

 . .ىسوم اي «ىسوم اي :لوقي توكس

 نباو 2٠١8 ١١8(2 :صض) ىسيرملا ىلع درلا :ىمرادلا :رظناو ء«هتمجرت تقبس )١(

 ١ 1 :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت

 :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا و 2237١« :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا (9)
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 ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا و ١١٠١ -١757١(«2 :ص) ىسيرملا ىلع درلا :ىيمرادلا :رظنا (©)

4 ”| 1 
 :ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلاو 5847(«2 79١ :ص) مادقإلا ةياهن :يناتسرهشلا :رظنا (4)

 .(1728 1١7 :ص) توصلاو فرحلا ركنأ نم ىلع درلا :يزجسلا :رظناو 06

 .يكرتلا .ط (190 - 1488 ًاضيأو 1487 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا ()

 قرا



 نوكي ال مالكلا نأب مهتمزلأ ةلزتعملا نأ اذه يف ةيرعشألا عقوأ يذلاو

 الإ دهاشلا يف دجوي ال اذهو .فيلأتلاو بقاعتلا هلخدي ًاتوصو افرح الإ

 ال كلذك ناك امو «ءضاعبأو ءازجأ اذ نوكي نأ دب الو .ءنوكسو ةكرحب

 نأ  عامجإلل ًاقرخ - اولاقو كلذ اومزتلاف هللا تاذ تافص نوكي نأ زوجي

 هنع ةياكح هنوكل زاجملا ىلع ًامالك يمس امنإو «مالكلا ةقيقحب سيل كلذ
 الو فرحب سيل سفنلاب مئاق ىنعمف يقيقحلا مالكلا امأو ءهنع ةرابع وأ

 ("!!عمسي الو توص

 هنإف «ةنسلا لهأل ًاقفاوم «مالكلا» يف ًاجهنم هل نإف ديشر خيشلا امأو

 نإو «نيقولخملا مالك ةفص هبشت ال هتافص نم ىلاعت هلل ةفص مالكلا تبثي

 ةقيقح ىلاعت هللا ىلإ بسنيو «عمسي مالك وهو ءتوصو فرحب ناك
 نيملكتملا تايرظن ديشر خيشلا دريو .هلئاق ىلإ مالك لك بسني امك ًازاجم

 .ثحبلا اذه يف ةيفسلفلا

 يف ام عيمجب قلعتت هتافص نم ةفص ىلاعت هللا مالك» نأ ىريف

 نوكي يتلا ةفصلاب :يأ مالكلاب لزألا يف فصتم» :ىلاعت هنأو '...هملع
 قلخلا نوكي اهب يتلا ةردقلاب لزألا يف فصتم هنأ امك ءاش ىتم ميلكتلا اهب

 1 1 7اس مم ددقتلا
 . ؟ظءاش ىتم ريدقتلاو

 ةفص هل نأ يأ «يسفنلا مالكلا» ىنعم وه اذه نأ ديشر خيشلا ىريو

 مالعإلا اذهو ءاش ىتم هملع نم ءاش امب هدابع نم ءاشي نم ملعي اهب ةيتاذ

 .(00...يحولاو ميلكتلا وه

 .(1517 :ص) يزجسلاو ١599( 588 :ص) مادقإلا ةياهن : يناتسرهشلا :رظنا ()

 .(5/6) رانملا ريسفت (؟)

 .ةحقصلاو هسفن ردصملا (9)

 نأب ديشر خيشلا هباجأف خيشلا ريبعت ىلع يفلس ضرتعا دقو «ةحفصلاو هسفن ردصملا (:4)
 نأ هانعم سيلو «باطخلا نم لوسرلا همهفي يذلا ميلكتلا ةياغو مالكلا قلعتم نايب هدارم

 (5؟4 7 ١؟؟/95) ةلجملا «هسفن يف يهدب اذهو» :لاق «ملعلا وه ميلكتلاو مالكلا

 ةديقعلا هذه فالخ مهوي ام انمالك يف عقو نإف» :هلوقب ًامومع ديشر خيشلا زرتحاو

 .(5/5) رانملا ريسفت .. .نايبلا يف فيعضلا ملقلا تارثع نم وهف ةيفلسلا

 ا



 رابتعاب لعف ةفص نوكي مالكلا نوك يف ةئسلا لهأ بهذم ًاتبثم لوقيو
 هباطخ نأو ءاش ىتم ءاش امب ءاش نم بطاخي ىلاعت هنإ. ..» :هدارفأ ددجت
 .©70.. .روطلا يف هل هباطخ دعب ناك نوعرف نأش يف رصم يف ىسومل

 نم ىسوم هعمس دقو .«عمسي ىلاعت هللا مالك نأ ديشر خيشلا ىريو

 هللا ءادن عمس مالسلا هيلع ىسوم ناب حيرصتلا هيفوآل : الئاق «ةرجشلا ءارو

 . (. . .ىلاعت هلل ءادنلاو ميلكتلاو مالكلا تابشإو .ةرجشلا ءارو نم هل ىلاعت

 ضعب هلقن دعب لوقيف ىلاعت همالك يف توصلا ديشر خيشلا تبثيو
 ظافحلا ظفحأ نم لوقنلا هذهف» :توصلا تابثإ يف فلسلا نع صوصن
 تاوصأ ةهباشم نع هزنملا هللا مالكل توصلا اذه تابثإ نأ يف ةحيرص
 تابثإ نيب قرف يأو .. .هعابتأو لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم وه قلخلا
 عمسلا كلذكو هرشبلل تباث امهنم لكو توصلا تابثإو مالكلا

 ."0(.. .رصبلاو

 عنم نمف توصلا امأو» :لوقيف اهنع بيجيو هل نيركنملا ةهبش ركذيو
 هتبثأ نم باجأو «ةرجنحلا نم عومسملا عطقتملا ءاوهلا وه توصلا نأ :لاق

 تافصو ءرصبلاو عمسلاك نييمدآلا نم دوهعملا وه فوصوملا توصلا نأب
 مدعو هيزنتلا داقتعا عم روذحملا مزلي الف ءكلذ فالخب برلا
 240(. . . هيبشتلا

 هتئيشم بسح ملكتي هنأل ؛ىلاعت هلل توكسلا ديشر خيشلا تبثيو

 اًلزأ ًاملكتم لزي مل هنإ :لوقي نمل ًافالخ .”نايسن ريغ نم تكسيو ؛ىلاعت
 ."”توكسلا نع ًاهزنم ًادبأو

 .(7577/95) رانملا ةلجم ()

 .(577 :ص) هسفن ردصملا (؟)
 .(095/99) رانملا ةلجم 0

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)
 )١0/4/5(. رانملا ريسفت (6)
 .(66 :ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلا :رظنا (5)
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 :لوقيف ءعومسملا هللا مالك هنأ ديشر خيشلا ىريف نآرقلا امأو

 نِإَو# :ىلاعت هلوقك «ةريثك تايآ يف هيلإ بسن ىلاعت هللا مالك نآرقلاو...»

 ثيداحأ يفو 274... نأ ملك َمَمْسي َّقَح ُهَرَِك َةَراَجَتْسا َنيِكرتملا ني دع

 ."”.. .نوملسملا كلذ ىلع عمجأو ةددعتم

 سيل فحاصملا يف بوتكملا نآرقلا نإ مهلوق يف ةيرعشألا ىلع دريو
 نم هلك يبنلا هاقلت ام ناك ول... :لوقيف «ةقيقحلا ىلع هللا مالك وه

 ال هِي همالك نآرقلا ناكل هترابع نود نآرقلا يناعم وه ىلاعت هللا مالك

 ملع نم يناعملا اهيف ىلجتت يتلا ةرابعلا وه مالكلا نأل «ىلاعت هللا مالك

 ناكو هنم ردص نم ىلإ مالك لك بسنيو...» :لوقيو ."”2...ملكتملا

 مهتنسلأب سانلا اهلقانتي سانلا نم ديز مالك نم ةلمجلاف يسفنلا همالك ىلجم

 .!.. .ديز مالك اهنإ لوقي مهنم لكو نوفلتلاو فارغلتلا تالآبو مهمالقأو

 نإ» :لوقيف نآرقلا قلخ ةلأسم نم ًاحيحص ًافقوم ديشر خيشلا ذختيو
 وه ةنسلألاب ولتملا رودصلا يف ظوفحملا فحاصملا يف بوتكملا نآرقلا اذه

 سيل ىلاعت هللا نع غلبملا لك دمحم هلوسر بلق ىلع لزنملا ىلاعت هللا مالك

 وأ هتءارق رابتعاب وأ قالطإلا ىلع قولخم هنأب لوقلاو .لمع الو عنص هيف
 الو هللا لوسر اهب لاق الو هللا اهب نذأي مل يتلا ةمومذملا عدبلا نم هتباتك

 يف ةمألا هيلإ جاتحت امم يه الو مهتياده يف مهل نوعباتلا الو هلوسر باحصأ

 «ةقولخم هفورح نأ لاقي نأ ًاضيأ عدبلا نمو ءاهايند ةحلصم الو اهنيد ظفح
 .0(.. .هنم رش وه ام ىلإ ةعيرذ ناك امبرو ةقولخم هل يتءارق نأو

 ظافلألا هذه يف نوددشي اوناك ذإ فلسلا هيلع امل قفاوملا وه اذهو

 . © ”ةيعدبلا

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )5(.

 .(477/؟١1) رانملا ةلجم (؟)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)(*)

 .(١/189؟) هسفن ردصملا (4)

 ةنسلا :دمحأ نب هللا دبعو :«(709 7547/1) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :رظنا (5)

 .اهدعب امو )٠١7/1(
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 هللا مالك يف ةفلتخملا قرفلا نم هفقوم ديشر خيشلا نيبي ًاريخأو

 ةيمهجلا اهيلع ىنب يتلا تايرظنلا كلتب دحأ نرتغي الو» :لوقيف «ىلاعت

 يسفنلا مالكلا يف مهلاوقأ مهريغو ةيبالكلاو ةرعاشألا ضعبو ةلزتعملاو

 هضعبو ميدقلاب هضعب فصوو ءًازاجم هضعبو ًايقيقح هضعب لعجو يظفللاو
 قلاخلا فصو نم برهلا ىلع ينبم كلذ لكف - ًاقولخم هتيمست وأ ثداحلاب

 ىلع ينب فلسلا بهذمو .هقلخب هل نيهبشم اونوكي الثل نيقولخملا تافصب

 هدنسأ ام دانسإو دلك هلوسر هب هفصوو هسفن هب فصو ام لكب ىلاعت هفصو

 هزن امك ءيش هلثمك سيل هنوكو هيزنتلاب مزجلا عم هلوسر مالكو همالك هيلإ
 الو نيرمألا نيب يفانت الو ههيزنت ىلع ةيلقعلا نيهاربلا تماقو .هسفن
 2000. . .ضقانت

 ءديدس فقوم نآرقلا ةلأسم يف ديشر خيشلا هذختا يذلا فقوملا اذهو

 خيشلا هيلع رقتسا ام وه اذهو «فلخلا وحلاصو فلسلا هيلع ناك امل قفاوم
 .'"”ديشر

 خيشلا فقوم نيبأل اًليلق فقأ نأ ديرأ ثحبملا اذه متخأ نأ لبقو

 ديشر خيشلا لوق نأ كلذ .«مالكلا ملع» يف ةماه ةلأسم يف ديشر

 نأو ءءاش ىتمو ءاش امب ءاش نم بطاخي ىلاعت هنأ» :هللا نع هللا همحر

 يف هل هباطخ دعب ناك نوعرف نأش يف رصم يف ىسومل هباطخ
 هتاذب ثداوحلا لولح» ةلأسم يهو ؛ةماه ةلأسم ىلإ ريشي "”2.. .روطلا
 . (ىلاعت

 :«ىلاعت هتاذب ثداوحلا لولح» ةلأسم

 نيب شاقنلا يف ًاريثك ًاتقو تلغش يتلا ةماهلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه
 ثودح» ةلأسم ىلع مهبهذم اهيف نوملكتملا ىنب دقو .نيملكتملاو فلسلا

 .(ة /"/؟1) رانملا ةلجم )١(

 .ميدقلا فقوملا فرعتل )/6١( ًاضيأو (8054 )801/١  رانملا ةلجم :عم نراقو (؟)

 .(؟؟؟/85) رانملا ةلجم (*)
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 كلذ ىلع ةءانبو ''”«ىلاعت هللا دوجو» تابثإ يف اًلصأ اهوذختا يتلاو «ملاعلا

 الو ثودحلا ةمس اهنإ نولوقي مهنأل .ىلاعت هلل ةيرايتحالا لعفلا تافص اوفن

 وهف ثداوحلا نم ولخي ال ام نأل «ىلاعت هتاذب ثداوحلا لحت نأ زوجي

 :نيكلسم تافصلا هذه يف اوكلسو ."”ثداح

 هللا ةئيشمب قلعتت ال ىلاعت هللا عم ةميدق ةيلزأ تافص اهنأ :لوألا

 .ءاشي امك لاح اهيف هل ددجتي الف «هتدارإو

 «هتاذب موقي ال هللا نع ًالصفنم ًالوعفم ةفصلا ىضتقم لعج :يناثلا

 مل ثداوح هتاذب لحت مل ىلاعت هللاف قولخملا وه مهدنع - ًالثم  قلخلاف

 ريغ نم ءاوتسا هامس شرعلا يف ًالعف لعف نولوقي مهنإف ءاوتسالا اذكو «نكت

 ."”لوعفملا وه لعفلاف .هتاذب يوتسي نأ

 تافص ددجت حوضوو ةحارص يف تبثت ميركلا نآرقلا تايآ تناك املو

 أوُلَمَعأ ٍلُثَو8 :ىلاعت هلوقك ءيش دعب نيش اهدارفأ ثودحو ىلاعت هلل لعفلا

 2 27 يف َفِيِلَع قوتك كلَ 2 :ىلاعت هلوقو '*”4ْووُسَرَو يلمع ُهَنَأ 4 كيش

 هدوجو لبق وج ىري ال مودعملاو 409 َنوُنَمْعَت فيك ٌَرظَنل ْمِهِدْعَب

 مل يدوجو رمأ لوصح ىلع لدي اذهو «همالك عمسو 7 وجو هآر دجو اذإف

 «تافصلا هذه ددجت يفنب مهلوق عم  نيملكتملا نإف اذل لبق نم نكي

 ثودحلا اذه ةيمست ىلإ اوبرهو اورف .نآرقلا هيلع لد امب مهنم ًاميلستو

 ."”لاوحألاو تافاضإلاو قلعتلاك «ىرخأ ءامسأب ددجتلاو

 .ثحبلا اذه نم :1١5( ص) :رظنا )١(

 1١5(. 5009 :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو «(47 4١ :ص) ديهمتلا : ينالقابلا : رظنا )00

 رظنا و«(545 1414: ص) ديهمتلا :ينالقابلا :رظناو (”” : ص) داقتعالا : يقهيبلا :رظنا (9)

 41١/0 4١7(. :ىواتفلا عومجم نمض) لوزنلا ثيدح حرش :ةيميت نبا ًاضيأ

 )٠١6(. ةيآلا «قبوتلا ةروس (4)

 )١8(. ةيآلا :سنوي ةروس (8)

 -55١(. 710/5) ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (5)

 ءاهدعب امو (١8:ص) و ءاهدعب امو (76:ص) ديرملا ةفحت :يروجيبلا :رظنا (0

 .اهدعب امو (95؟ :ص)و
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 ًادبأو اًلزأ تاذلل مزال ميدق وه ام اهنم ىلاعت هللا تافص نأ قحلاو
 ملعلاو ةدارإلاك داحآ ثدحت نكلو سنجلا ميدق وه ام اهنمو «ةايحلاك
 «ثدحت ةيئزج تادارإ كانه نكلو سنجلا ةميدق اثم ةدارإلاف «مالكلاو
 هوجولا عيمج ىلإ اهتبسن ةميدقلا ةدارإلا نأل ءيش ثدحي مل كلذ الولو
 ءملعلا كلذكو .لزألا يف اهعم دارملا دوجو بجول الإو ءةدحاو ةنكمملا
 نع ذشي ال «لزألا يف ىلاعت هل ءايشألا عيمج فاشكنا وهو ميدق وه ام هنم
 امك ءاهددجتو تامولعملا ثودحب ثدحي ام هنم نكلو ءءيش اهنم هملع

 اهْعَدَت نأ ةَيِيَع نأ :هلوقو ."”4اثَماَء تلا ُهَهأ َمْمِلَوط :ىلاعت لاق
 كلذ لثمو ."”407 َتربدَصلا ملتيَو كني ادهج ندا هلأ ولعب امَلو َدَّنَجْلا

 مَمْلكَو اقل ىموم 2ج اًمْلَوط :ىلاعت لاق «مالكلاو رصبلاو عمسلا يف لاقي
400 

 نأش يف رصم يف ىسومل هباطخ» نأ ىلإ بهذي امدنع ديشر خيشلاف
 فصتم» هنأ ىلاعت هللا نع هلوقو .2”“2. .روطلا يف هل هباطخ دعب ناك نوعرف
 هنأ امك ءءاش ىتم ميلكتلا اهب نوكي يتلا ةفصلاب يأ ءمالكلاب لزألا يف
 20(. . .ءاش ىتم ريدقتلاو قلخلا نوكي اهب ىتلا ةردقلاب لزألاب فصتم
 هنأ دب الو «ةيرايتخالا ىلاعت هللا لاعفأ ىف فلسلا هيلإ بهذ ام ىلإ بهذي
 علطا يتلا هبتك يف اليصفت ةلأسملا هذه لصف يذلا ةيميت نباب رثأتم كلذب
 ."”اضر ديشر اهيلع

 )١( ةيآلا:نارمع لآ ةروس )١50(.
 )١157(. ةيآلا :نارمع لآ ةروس (؟)
 )١47(. ةيآلا :فارعألا ةروس (6)

 ("/غو ١95 8/99 ضراعتلا ءرد :الثم رظنا ءًاريثك يناعملا هذه ةيميت نبا لصف دقلو (54)
 ١ .اهدعب امو

 اضر ديشر بتكي ملف ريخألا لبق وه ءزجلا اذه نأ ظحالي و,(؟7؟7/5) رانملا ةلجم (6)
 .اًليلق الإ نيثالثلاو سماخلا ءزجلا يف

 .(8/79) رانملا ريسفت (5)

 «ضراعتلا ءرد اهنمو «ثحبلا اذه نم ١194( :ص) اضر ديشر دراوم :ثحبم :رظنا (0

 .لوزنلا ثيدح حرشو

 لح



 تافص نع هثيدح دنع «ثودحلا» ظفل ًاضيأ اضر ديشر لمعتسيو

 :تاذلا تافص نيبو اهنيب قرفلا نعو اهنع هثيدح قايس يف لوقيف «لعفلا
 نيبو ءريصبو عيمسو بيجمو بيرقو ميحرك ةفصلا نيب قرف كانه. .»
 ."7«ايندلا ءامسلا ىلإ لزنو شرعلا ىلع ىوتساك ثداحلا لعفلا

 ىلع فقو دقو ال فيك ءاهيف فلسلا بهذمل همهف ىلع لدي اذهو
 ."”؟ةيميت نبال لوزنلا ثيدح حرش»

 :عبارلا بلطملا
 ةيربخلا تاذلا تافص

 ربخ درجم اهيلع ليلدلا ناك ام ؛ةيعمسلا وأ ةيربخلا تافصلاب دصقي

 ديلاو هجولاك ةيتاذ تافص اهنمو ."”ىلقع رظن ىلإ دانتسا نود لوسرلا
 ةبحملاو ءيجملاو لوزنلاو ءاوتسالاك ةيلعف تافص اهنمو «مدقلاو نيعلاو
 تضافتساو ميركلا باتكلا هب ءاج امم كلذ ريغو .بضغلاو طخسلاو اضرلاو
 .ةيوبنلا ةنسلا هب

 ءًاعيمج اهوفن ذإ «تافصلا هذه نم نيملكتملا فقوم دحتا دقلو
 هيبشتلا يضتقتف ءماسجألا تامس نم اهنأ رابتعاب «ةيرعشأو ةلزتعم

 رم امك - ىلاعت هتاذب ثداوحلا لولح يضتقت اهنم ةيلعفلا نأ امك «ميسجتلاو

 نسحلا يبأك ةيرعشألا يمدقتم نأ ىلإ البق ترشأ دقو .؟'”ليلق لبق
 نم لوأو .ريثكلا تافصلا هذه نم ناتبثي اناك ينالقابلا ركب يبأو يرعشألا

 كلذ ىلع هعبتو '””ينيوجلا نيمرحلا مامإ وه ةيرعشألا نم اهيفن هنع رهتشا

 .(516/9؟9) رانملا ةلجم )١(

 .ثحبلا اذه نم (19١!/:ص) :رظنا (6)

 :ىماجلا نامأ دمحمو ١78(, :ص) ىفلسلا ةيميت نبا :ساره ليلخ دمحم :رظنا (9)
 000 ده508١ ةنس «ىلوألا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط 7١7( :ص) ةيهلإلا تافصلا

 حرش :رابجلا دبعو ءرصمب ناتسدرك ةعبطم (؟ :ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا (4)
 .ثحبلا اذه نم ("١9:ص) :رظناو 770(«2 و 7١7 :ص) ةسمخلا لوصألا

 .[471/-478/14 :ريسلا] .ه4ا8 :ت ءفسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع يلاعملا وبأ :وه (6)

 كدر



 هسفنل هللا هتبثأ ام تابثإ وه ءميقتسم طارص ىلع اوشم دقف «تافصلا تابثإ

 امك ءهقلخ ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنتو «ليثمت وأ ليطعت وأ فيرحت نود

 .هليصفت رم

 يف اضر ديشر خيشلا هيلع راس يذلا جهنملا ةفرعم نآلا دوصقملاو

 .بابلا اذه

 :هجولا :الوأ

 ءةنئسلاو باتكلاب تتبث '”ىلاعت هللا تاذ تافص نم هجولا ةفص
 ْنَس ّلك» :لاقو "”409 راكإلاو ٍلكََل وذ َكْيَر ُهَْو َقْبَيَول : ىلاعت هلل لاق
 04 َّ لإ ُك َكِلاَه

 «هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس

 كلا

 تقرحأل...» :ثيدحلا ىفو '”ىلاعت هللا هجوب لَك ىبنلا ذاعتسا دقو
 ١ 20 ١

 ."نوملكتملا اهلوأتو ."”ةفصلا هذه ةنسلا لهأ تبثأ كلذ ىلع ةَءانبو

 :يماجلا نامأ دمحمو ١94(: :ص) ىفلسلا ةيميت نبا :ساره ليلخ دمحم :رظنا
 ةيهلإلا تافصلا 1١517 ١71(. 1 ْ

 ساره ليلخ :ت ٠١( :ص) ديحوتلا :ةميزخ نبا :رظنا

 .(717) ةيآلا «نمحرلا ةروس

 ١ .(88) ةيآلا «صصقلا ةروس

 .4(ٌمَهَحَو اَّلإ ُكِلاَم ِءَىَس ُّلك» : لجو زع هللا هلوق :باب ءديحوتلا :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا
 .(”73 :ص) «يلصوملل قعاوصلا رصتخم» :ميقلا نبا :رظناو ( 400/110 37407 :حا

 .يقابلا دبع .ط )١94( ]١71/1[ 597 :ح «ءناميإلا :ك «حيحصلا :ملسم هاور

 نباو 23١« :ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو )75748/١(« ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا

 :يرعشألا اهتبثأو ١67(« :ص) ىسيرملا ىلع درلا :ىمرادلاو «(77/9) ديحوتلا :هدنم
 :رظناو «(2556 :ص) ديهمتلا :ينالقابلاو ءنسح ةيقوف :ت (؟؟ :ص) ةنابإلا
 ْ .(140/1) نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا
 سيدقتلا ساسأ :يزارلاو «(777 :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع : :رظنا
 ةفحت :يروجيبلاو 223١9(« :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو 1١١7 -١١9(« :ص)

 ' ١٠١١(. :ص) ديرملا
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 ءيش يف فلسلا فلتخي ملو زيزعلا باتكلا نم تايآ يف هجولا ركذ دروو

 0 مكه أولو اَمَسْيََك بْْعْلاَو ُقِرْتْلَا ِهَلَوط :ىلاعت هلوق يف الإ ءاهنم
 هنأ الإ ينعي ال اذه نكلو .“"”هللا ةلبقب اهريسفت فلسلا ضعب نع درو دقف

 اهنأل ةفصلل مهراكنإ كلذ ينعي الو ةيآلا هذه ىنعم يف عازن مهنيب عقو دق

 ."”ةحيحص ثيداحأو رخأ تايآ يف ةتباث

 فوسو .ىلاعت هلل هجولا ةفص تبثأ دق اضر ديشر نأ يل رهظ يذلاو

 هريسفت لالخ نم حضوأللا حضاولا نم ًاجردتم كلذ يف هصوصن لوانتأ

 رسف 2” وجو كمين لإ تر وففنت امو. ..#» :ىلاعت هلوق دنعف .تايآلل

 انل نيب هنكلو :تافصلا تايآ نم اهدعب ال هنأ ىلع لدي امب ةبآلا اضر ديشر

 ال هنأ ىأر ناك نإو .ءتافصلا ىف فلخلاو فلسلا بهذم اهل هريسفت ىف

 انه ةجاح ال هنأ تملع اذه تمهف اذإ» :لاق .نيبهذملا ىلع ىنعم اهل رهظي
 نأك «ءتافصلا تايآو تاهباشتملا ىف فلخلاو فلسلا ىتقيرط داريإ ىلإ

 نوكي ىتح «تاذلا نع ةيانك اهنأ وأ .ىلاعت هلل ةفص هجولا نإ :لوقن
 ءاهجو اهامس يتلا ىلاعت هللا ةفص ءاغتبا الإ نوقفنت امو :لوألا ىلع ىنعملا

 نوقفنت امو :يناثلا ىلعو - نيثدحملا تافص نع ىلاعت ههيزنت عم اهب انمآو

 هانركذ ام لكو «ىنعم ةيآلل هعم رهظي ال ام اذه .ىلاعت هللا تاذ ءاغتبا الإ

 نيرسفملاك ىفتكا مامإلا ذاتسألا نأ تيأر دقو «ىلجأو هنم رهظأ اهريسفت يف

 ديشر ريسفت نأ حضاو وه امكو ."”2حيحص وهو هللا ةاضرم ىنعم هلعجب
 اضر ديشر ةياكح تيأر دقو ؛«مامإلا ذاتسألا» ةايح يف ةيآلا هذهل اضر

 يننأ الإ .مامإلا ذاتسألا ةفلاخمب نالعإلا لهسلا نم نكي ملو .ةيآلا هريسفتل

 :هلوقو امهل همهفو فلخلاو فلسلا يبهذمل اضر ديشر نايب ىلإ ريشأ
 تافص نع ىلاعت ههيزنت عم اهب انمآو ًاهجو اهامس يتلا ىلاعت هللا ةفص»

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١١6(.

 .07794 :ص) «قعاوصلا رصتخم» :ميقلا نباو )١9١/١(« ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (6)

 .(947 9١" :ص) قعاوصلا رصتخم :ميقلا نبا :رظنا (6)

 .(؟ا/؟) ةيالا «ةرقبلا ةروس (8)

 .(88/) رانملا ريسفت (©)



 ديشر مهف ىلع لدي امم .تاذلاب اهل نيملكتملا ليوأتل هركذو «نيثدحملا

 ءهب حرصي مل نإو فلسلا بهذم حجري هنأ يف كشأ الو «نيبهذملل اضر

 هجو هلل نكي مل ولف ءيش نم نكي امهمو .مامإلا ذاتسألا هراتخا امل ًارظن

 ظفللا نإف ؛تاذلا ىنعم ىف ظفللا اذه لامعتسا ءاج امل ةقيقحلا ىلع

 ىنعملا ناك اذإ الإ رخآ ىنعم يف لمعتسي نأ نكمي ال ىنعمل عوضوملا
 ىلإ موزلملا نم لقتني نأ نهذلل نكمي ىتح .فوصوملل ًاتباث يلصألا
 يذلا هفقوم .,فلسلا بهذمل اضر ديشر حيجرت يف ييأر ديؤيو .©"”همزال

 ام الول «هيلع هتومو هيلع هتايحو فلسلا بهذمل هرايتخا نم ًامئاد هنلعي

 ."'ىرخأ تابسانمو ضراوعل ًانايحأ هريغ ىلإ ريشي هلعجي

 هريسفت - يل رهظي ام بسح  حوضولا يف اذه يلي يذلا يناثلا صنلا

 يف درو دقو ...» :لاق دقف "74 ةَداَسِزَو ٌىَسْل اَْنَسْحَأ َنيِلِلإاط :ىلاعت هلوقل

 هللا هجو ىلإ رظنلا ىه ةدايزلا هذه نأ ةديدعلا قرطلا نم ةريثكلا ثيداحألا

 نوقتملا هيلإ لصي ال يذلا يناحورلا لامكلا بتارم ىلعأ وهو «ميركلا

 ناك ريسفتلا اذه نأ ىفخي الو .©*”0...ةرخآلا يف الإ نوفراعلا نوئسحملا
 ."”ديعب نمزب «مامإلا ذاتسألا» ةافو دعب يأ .«سنوي ةروس ءانثأ يف

 تاحبس تقرحأل هفشك ول ءرونلا هباجح» ثيدح اضر ديشر رسفو

 ىلاعت هنأ : ةلمجلا ىلعمو..) :لاقف 20 نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو

 هيلإ ىهتنا ام هتاحبس تقرحأل . . .قولخملا رونلا باجح ههجو نع فشك ول

 .00. . . مهنم هرصب

 )١( :ص) ةيطساولا حرش :ساره ليلخ دمحم :رظنا ١١5(.

 )'( .ثحبلا اذه نم (787 :ص) :رظنا

 .(55) ةيآلا «سنوي ةروس (0)

 )090/١١”(. رانملا ريسفت (4)

 .ثحبلا اذه نم (9ل" 17١ :ص) :رظناو (6)

 .ًابيرق هجيرخت قبس (17)
 )١51/9(. رانملا ريسفت (0)

 كلحأ



 :لاق 76ةَهَجَو و َنوُديِربل :ىلاعت هلوق دنعف ؛ثلاثلا صنلاو
 ىو -.اعتو هناحبس ههجو ءاعدلا اذهب نيديرم يشعلاو ادقلاب مهبر وعدي

 ُريْر ال هَ ِهْبَوِل ٌيكَتِعط اًنإ# :هبح ىلع ماعطلا نيمعطملا نع ةياكح ىلاعت لاق

 ىكزتيل هلام قفني يذلا ىقتألا قح يف لاق امكو ”*©9 اًروُش الو ةَزَج كَ
 رج مي نم ٌمَدْنِع ِومَِل اًمو» :هيدل ًايضرم اًلوبقم نوكيو ىلاعت هللا دنع هب

 هجولا ءاغتبا لصأ لعلو "749 قر َفرَسَو (2 نقلا هير ِدْبَم هني الإ ©

 باوثلا ىلعأو. . .هناقتإب ينتعيف هلجأل لمع نم هب هجاويل لمعي نأ وه لمعلاب

 ةفيرشلا ثيداحألا يف هن هنع ربعملا 3 نافرعلا لامكو «ىلاعت هللا ناوضر

 0 . .ليثمت الو هيبشت الو فيك الب «ميركلا ههجو ةيؤرب

 ًاعبت اضر ديشر ىريف 2*”ِهَنأ ُهمَو كل .# :ىلاعت هلوق امأو

 فلسلا ضعب هب لاق دق يأر وهو .2©"تافصلا تايآ نم تسيل اهنأ ءهخيشل

 ةلالد يف نوفلتخم مهنأ ينعي كلذ نأ ليلق لبق تركذ دقو - هللا مهمحر
 ةلدأو تايآب اهنوتبثي مهنإف ءةفصلا يفن ينعي الو «ةفصلا ىلع ةيآلا هذه

 .ىرخأ

 هيبشت ريغ نم هل ةفص («ىلاعت هللا هجو» تبثي اضر ديشر نأ ةصالخلاو

 هتابثإ نأو ءهقلخ ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنت عم .ءففيك الو «ليثمت الو
 .ملعأو ىلعأ هللاو .حضوأو دشأ ناك هخيش ةافو دعب ةفصلل

 :ةيهلإلا نيعلا :ًايناث

 نيا ىِزَمط :لاقو "44و ايل كلثلأ جئضأَوط : ىلاعت لاق

 .(0؟) ةيآلا «ماعنألا ةروس )١(
 .(8) ةيآلا «ءناسنإلا ةروس ()
 )١9  5١(. تايآلا «ليللا ةروس (*)

 .(81///) رانملا ريسفت (5)
 )١1١6(. ةيآلا «قرقبلا ةروس (6)

 )575/١(. رانملا ريسفت (5)
 .(79/) ةيآلا «دوه ةروس (0)

 )١5(. ةيآلا ءرمقلا ةروس (6)

 و7



 بجي تايآلا هذه ىلع ءانبو ."74ًاننيعَِب َكَنو َكْيَر كح ٌريصو# :لاقو
 0 هسفنل ىلاعت هللا هتبثأ ام تابثإ

 و نأ محرم " َّنإ# :ىلاعت هلوق لَك يبنلا أرق دقف .كلذ يف باتكلل

 ني كظي اني هلل ّنإ لدي ونكت نآ نيا ّنَِب رشنكح اَدإَو اًهِْمَ ل تقال
 ىلع اهيلت يتلاو هنذأ ىلع هماهبإ عضو من 7402 بهي اني م هلأ َّنِ

 سيل مكبر نإو روعأ هنإ) لاجدلا ةفص ثيداحأ يفو .ةفصلل ًاقيقحت "”هنيع
 ناكو ””«هنيع ىلإ هديب راشأو روعأب سيل هللا نإ» هتاياور دحأ يفو '*”«روعأب
 ."ةيمهجلا اهلوأتو .2"”ةفصلا هذه تابثإل ةنسلا لهأ دنع ًايفاك اذه

 خيشلا بهذ 4اَنِْحَيَو انني عب كْلَْلا أ عتصأَو# :ىلاعت هلوق ريسفت يفو

 :لاقف «ةيانعلاو ظنحلاك 0 نم اهمزلت امو ةفصلا هذه تابثإ ىلإ ديشر

 اظوحلم كنوك لاح هيف كعم نمآ نمو كيجننس يذلا كلفلا عنصاو يأ»

 نآ لك يف انظفح نم همزلي امو ,.ةيحان لك نم انئيعأب ًابقارمو

 )١( ةيآلا ءروطلا ةروس )58(.
 .(08) ةيآلا ىاسنلا ةروس (؟)
 نامثعو ؛«(ساعدلا )91/5  4758 ك:ح «ةيمهجلا يف باب ءةئسلا :ك :دواد وبأ هاور (©

 :تا(47- 45 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو «(0١؟ :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا

 ساره
 "1117 :ح «نتفلا :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا «ثيداحأ ةدع يف ىنعملا اذه درو (5)

 ١١٠و ٠٠١ :ح «نتفلا َُك :حيحصلا :ملسمو .حتفلا عم (ةوا7/ 935/192 الا#او

 .| 17844 5777/1 (؟59”*)

 ال507 :ح «َييَع َلَع َمَصْلَو» هللا لوق باب «ديحوتلا :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا ()

1]. 

 :ةميزخ نباو «.(57١و 58و 4” 47” :ص) ىسيرملا ىلع درلا :ىمرادلا :رظنا (5)

 لع ْمََسْنلَوط هللا لوق باب «ديحوتلا :ك :حيحصلا :يراخبلاو «(57 :ص) ديحوتلا
 .(47/5) تافصلاو ءامسألا :يقهيبلاو «حتفلا عم (401/1) 4 قبح

 :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبعو «(5 :ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا (0

/771). 

 )7/7/١5(. رانملا ريسفت (6)
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 هب دارملا نأ ىلع ةيآلا يف نيعلا عمج ةتكن ىلإ اضر ديشر ريشيو
 ةيانعلا ةدش ةدافإل انه نيعألا عمج» :لاق .ظفحلاو ةبقارملاب ةيانعلا ةدش

 ةيانعلا نع ةدحاولا نيعلا ةيؤرب ربعت برعلا نإف ...ظفحلاو ةبقارملاب

 لب رهاظلا وه ريسفتلا اذهو» :لاق مث ."'”2...اهيف ةغلابملا نع نيعألابو
 «هيبشتلا هماهيإل رهاظلا نع هب فرص االيوأت سيلو ءريبعتلا اذه نم ردابتملا

 هيناعم وأ هيينعم نم حوجرملا ىنعملا ىلع ظفللا لمح ليوأتلاب مهدارم امنإف

 ةقيقحلا يف رصحني ال وهو 'ججارلا ىتعملا ىلع هلممح نم علاج

 57(. . .ةيوغللا

 ةيمهجلا عنش دقو «"”ةريثك نيعأ ال نانيع هل ىلاعت هللا نأ قحلاو
 زارتحالا 5 ديشر دارأ امبرو «ةيهلإلا ديلا ىف كلذ لثمب ةئسلا لهأ ىلع

 اهمزاولو نيعلل هتابنإ عم «بهذملا اذه عمجلا ةلأسم يف بهذف .«كلذ نع

 مل اضر ديشر نأ نم يوارغملا هيلإ بهذ ام فالخ اذه .ةيانعلاو ظفحلا نم

 .' ”ةفصلا هذه تبثي

 دعب هلوق ةفصلا هذهل اضر ديشر تابثإ نم هيلإ تبهذ ام دكؤي اممو
 .ديلاو هجولاو نيعلا اهنم تافصلا ضعب ليوأت يف دعسلل ًامالك لقن نأ
 ءءاضعأ تاكرحو ءاضعأ ثداحلا ىف ىه ىتلا تافصلا هذه لثمو» :لاق

 اضرلاو ةمحرلاو ةبحملاك ةيسفن تالاعفنا ثداحلا يف يه يتلا تافصلا
 نع ىلاعت هللا هيزنت عم اهرهاظ ىلع اهنورمي فلسلاف ةهاركلاو بضغلاو

 . . .كلذ يف صوصنلا نم درو ام نولوؤي فلخلاو ...نيقولخملا تالاعفنا
 ءرشبلا ىلع قلطأ امم لوقنم وهف ىلاعت هللا ىلع قلطأ ام عيمج نأ قحلاو

 نيعت رشبلا ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنت ىلع نيقفتم لقنلاو لقعلا ناك املو
 تسيل اهنكلو ةيقيقح ةردق ىلاعت هلل نإ :لوقنف صوصنلا نيب عمجن نأ

 .هسفن ردصملا )١(0)7(

 نباو :«255 :ص) ةنابإلا :يرعشألاو «(48 :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا (9)
 .(179/ - )١76/١ ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا

 597١(. :ص) نورسفملا :يوارغملا :رظنا (5)

 فحل



 ام عيمج يف لوقن اذكهو ءرشبلا ةمحرك تسيل ةمحر هل نأو ءرشبلا ةردقك

 يقيقح اهضعب قالطإ نأ يعدن الو .ءصوصنلا نيب ًاعمج ىلاعت هيلع قلطأ

 0 « . . . يزاجم رخآلا ضعبلاو

 همالك نمضتملا ينازاتفتلا دعسلا مالك ىلع اذه اضر ديشر قيلعتو

 اضيأ اهنمض يفو ءاضر ديشر ًاعيمج اهتبثأ يتلاو ديلاو هجولاو ءاوتسالا ىلع

 وهل ًادحاو ًاقايس اهيلع مالكلا قايسو ءاهتلدأو ةيهلإلا نيعلا نع ثيدحلا
 يف هفاضأ امو تافصلا نم اهعم ام تبثأ امك ةفصلا هذه هتابثإ ىلع ليلد

 ةمحرلاك اهيلع قيلعتلا

 :ةيهلإلا سفنلا :ًاثلاث

 يف ءاج كلذكو ءًاسفن هل نأ هباتك يف ةيآ ام ريغ يف ىلاعت هللا ركذ

 .ةيوبنلا ةنسلا

 مم :لاقو ديا تشي ِهسفَت ََص ير تك . ل :ىلاعت لاق

 9 ملأ مكرذسيو» :لاقو 246 ىبيفَتل َكتمتَطْماَو 9 ئومتب ٍرَدَق لع تن

 ىف ام ُرَكَمُأ 5[, ىيْفَت ىف اَم ُمُلْمَتظ :لاقو 469 دابهلاب فور ُهَلاَو ٌمَسْنَ
 ورغم ور 8

 عم انأ : هللا لوقي» :ثيدحلا يفو 4 ٍبوُيْعْل مللع تن ا َكَّنِإ َكِْفَ

 يف ينركذ نإو «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف «ينركذي نيح يدبع

 هللا ناحبس...» :ًاضيأ ثيدحلا يفو .""'مهنم ريخ ألم يف هتركذ ألم
 ا/ 38 . . 507 5 .٠

 " )(هشرع ةنزو ةسفن اضرو هتاملك دادمو هقلخ ددع هدمحببو ميظعلا

 .لاق ام لاقف ًاضيأ عضوملا اذه ىلإ يوارغملا دتهي ملو ١94( 191/6 رانملا ريسفت )١(

 .(04) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 .(١4و 40) ةيآلا ءهط ةروس (0)
 .(70) ةيآلا «نارمع لآ ةروس (14)

 )١15(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (4)

 :حا٠ ُُسس هلآ ْمُكرَْسْيِو» :ىلاعت هللا لوق :باب ءديحوتلا :ك «حيحصلا :يراخبلا (5)
 .(0؟هرل

 .يقابلا دبع .ط )5١90/5( (11/7) !/9 :ح «ءركذلا :ك ءحيحصلا :ملسم (0)

 فمحح



 امك «نيقولخملا سفن هبشت ال ىلاعت هللا سفن نإ :ةنسلا لهأ لوقيو
 .""”مدعلاك سفن هل نوكت الأ نع هنوهزني

 ىلاعت هللا نأ مهضعب معزو «ننسلاو يآلا هذهب ةيمهجلا ترفكو
 نأ امك هريغ هسفن نأ معزو هيلإ قلخلا ةفاضإ ىنعم ىلع هيلإ سفنلا فاضأ

 هسفن ىلع مكبر بتك :لاقي نأ ليوأتلا اذه ىلع زوجي لهف هريغ هقلخ

 يسفن يف ام ملعت :زوجي لهو !؟ةمحرلا هريغ ىلع مكبر بتك يأ ةمحرلا
 نأ زوجي لهو !؟كريغ يف ام ملعأ الو :يأ .كسفن يف ام ملعأ الو

 ."””هتاذ هسفن :مهضعب لاقو ''...!؟يريغل يأ :يسفنل كتعنطصاو :لوقي

 هسفن ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنت عم ةيهلإلا سفنلا ديشر خيشلا تبثأو

 ملَمت# :ىلاعت هلوق دنع لاقف .نيلوأتملا تاليوأت ركنأو .نيقولخملا سفنأل

 ا ١. : 94«َكِْنَم ىف اَم ٌدَلَمَأ لو ىيَنَت ىف اَم
 كلذ غوسي لباقم ريغب تدرو اهنأ ىلع .ةلكاشملا باب نم ىلاعت هللا ىلإ

 هنأ مك 1 00 محل ِهِيَنَت لع كير بنك # :ىلاعت هلوقك

 سفنأل هسفن ةهباشم نع هللا هيزنتو ...تاذلا ىنعمب اهنإ :ليقو 04

 اذه عم ءامسألل يحولا قالطإ لاكشتساف .لقعلاو لقنلاب فورعم هقلخ

 ."7.. .لهجلا نم برض

 سفنلا ركذو . ..» :لاق *4ٌمَسْنَن هنأ ْمُكحرْزَسيَو ٠ :ىلاعت هلوق دنعو

 )١( ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا و «(25- 5 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نبا :رظنا )570/1(.

 .947/17) حتفلا :رجح نباو «(8 :ص) قباسلا ردصملا :ةميزخ نبا :رظنا (؟)

 )١1/5(, تافصلاو ءامسألا :يقهيبلاو «(947 :ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا (9)
 .(818 :ص) تادرفملا :بغارلاو

 )١15(. ةيآلا ءةدئاملا ةروس (4)

 .(05) ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)

 ٠0"(. (؟4) ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (5)

 .(7577/9) رانملا ريسفت (0

 7٠(, (؟78) ةيآلا «نارمع لآ ةروس (8)



 . "00. . .هذافنإ ىلع رداقلا وهو ءهنم رداص ديعولا نأ ملعيل

 ىرج دقف .«سفنلا يف ديشر خيشلا يأر انل حضتي نيلقنلا نيذه نمو

 هيلعو ايحي هيلع هنأ ًاراركتو ًارارم نلعأ يذلا فلسلا جهنم ىلع هيف
 ."”تومي

 :ىلاعت هللا دي :ًاعبار

 نم رثكأ يف نيعباتلاو ةباحصلا مالكو ةنسلاو نآرقلا يف «ديلا» ظفل درو

 ةيقيقح دي اهنأ ىلع لدي امب ًانورقم «هيف ًافرصتم ًاعونتم ًادورو ؛عضوم ةئام
 "””كاسمإلاو 290: نيديلاب قلخلاو *”طسبلاو '*”ضبقلاو "”ىطلا نم

 نيميلل مدآ رايتخاو '''”هب ندع ةنج سرغو «'اهب ةباتكلاو هت ايشحلاو
 دراوم يف اهظفل دارطا نإو .050ةكرابم نيمي ىلاعت هيدي اتلكو ©0010

 , "0 ذاجملا عنمي لامعتسالا فيرصتو كلذ عونتو لامعتسالا

 هب قيلي ام ىلع «ىلاعت هلل ديلا ةفص ةنسلا لهأ تبثأ كلذ ىلع ةانبو

 )١( رانملا ريسفت )/75857(.

 ,(75697  ؟505؟/١) هسفن ردصملا :رظنا (9)

 .(519) ةيآلا ءرمزلا ةروس (9)
 .(59) ةيآلا «رمزلا ةروسو (؟56) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)
 .(55) ةيآلا «ةدئاملا ةروسو (؟56) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (8)

 .(98) ةيآلا ءص ةروس (5)
 .يقابلا دبع .ط ]7١41/4[ (؟187) ١9 :ح «نيقفانملا تافص :ك «حيحصلا :ملسم (0

 ءدهزلا :ك «نئسلا :هجام نباو 2454739 :ح ”١7 :باب ءةمايقلا ةفص :يذمرتلا (4)

 .ينابلألا هححصو 24785 :ح «) دمحم هنأ ةفص :باب

 )017/1١(. 55115 :ح «ىسومو مدآ جاحت :باب ءردقلا :ك :يراخبلا (9)

 )٠١( تافصلاو ءامسألا :يقهيبلاو «097/5) كردتسملا : مكاحلا )41/5(.

 نباو «بيرغ نسح :لاقو (0/”507) (”*4) :ح 2980 :باب ءريسفتلا :ك :يذمرتلا )١١(

 طرش ىلع حيحص لاقو )141/١( كردتسملا :مكاحلاو )91/١(« ةنسلا :مصاع يبأ

 .يبهذلا هقفاوو ءملسم

 )١9( :ص) ؛رصتخملا» قعاوصلا :ميقلا نبا 73714(.

 )١19( :ص) هسفن ردصملا 37"7(.

 ىف



 ."”ةمعنلا وأ ةوقلا وأ ةردقلاب نوملكتملا اهلوأو «'''ىلاعت

 اهتبأ دقف «ةنسلا لهأ جهنم ىلع ةفصلا هذه يف اضر ديشر راس دقلو

 وقب ةفصلا هذهل ركنملا ىلع ديشر خيشلا دريف .ةنسلاو باتكلاب ال دتسم

 و مس وأ أرق دق ؛نيملسملا نم هل عماس وأ نآرقلل ئراق لك لعلو»

 ددحيو .0”2. . .(94ّقَدَي تدل اَمِل :هلوقو "”4 يدب قوم هلأ دب : ىلاعت
 يف اهنم دري مل ام دريو «ةفصلا هذه تابثإ يف ةدراولا ظافلألا اضر ديشر

 هلوق يف نيميلا ظفلو نيديلا ظفل امهيف تبث امنإو» :لوقيف .ةنسلاو باتكلا
 ا"اولسم ثيدح يف تبثو 2 ًوِنِسَب هِيَ تكيوَطَم ٌتاَوئمَّسلاَو # :ىلاعت

 ."”2...حصي ال لامشلا تابثإ يف ثيدحلاو "نيمي هيدي اتلكو» : ””يئاسنلاو

 بحاص وه لب يأ» :لاق '''4”7ِناَئوُسَبَم ُهاَدَي ٌلَب## :ىلاعت هلوق دنعو

 داوجلا نأل نيديلا طسبب كلذ نع ربع «لماشلا ءاطعلاو «لماكلا دوجلا

 مث ''''(هيدي اتلكب يطعي هتعاطتسا دهج ءاطعلا يف غلابي نأ دارأ اذإ يخسلا

 )١( :ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو «(55 :ص) ىسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا 57(.

 ديحوتلا :هدنم نباو ,«(”70 :ص) ةعيرشلا :يرجآلاو )/١١8(« ءامسألا :ىقهيبلاو
 ص) ديهمتلا :ينالقابلاو 2255 :ص) ةنابإلا :يرعشألا اهتبثأ دقو «(5/؟) تافصلاو :

2256 

 سيدقتلا ساسأ :يزارلاو «(05758 :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا (9)

 تالاقملا :يرعشألا :رظناو 3١١(.« :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو ١5١5( :ص)

(/590). / 
 )1١(. ةيآلا «حتفلا ةروس (6)
 .(7/6) ةيالا « ص ةروس 2

 .(046/59) رانملا ةلجم (©)
 .(539) ةيألا «رمزلا ةروس (5)
 .[١:ةهدر] ١( م5714 :ح «ةرامإلا :ك :حيحصلا (0)

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط (١7؟1/8١) لداعلا مامإلا لضف :باب «ةاضقلا بادآ :ك :نئسلا (4)

 .توريب

 .رصم «نايرلا .ط )508/1١7( يرابلا حتف :رجح نبا :رظناو «(096/59) رانملا ةلجم (9)

 )٠١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس )54(.

 )١١( رانملا ريسفت )508/5(.

 ةفو



 امهظفلب دصقي مل نيديلاو ديلاو «عمجلا ىنعمب تسيل ةينثتلا نإ معن» :لاق
 ,'"ةيانكلا نم نيعضوملا ىف لامعتسالا امنإو .كلملا الو ةوقلا الو ةمعنلا

 ةلأسم يفو 2”... .مركلاو دوجلا ىهتنمو ءاطعلا ةعس ةدافإ ةينثتلا ةتككنو

 ."”زاجملا اهيفاني امك ةقيقحلا يفانت ال ةيانكلا نأ :اضر ديشر ىري «ةيانكلا»

 0 8. ) .-: 3 . .٠ .٠

 هذه تابثإ ىلع '*”يربطلا ريرج نبا قفاوي اضر ديشر نأ مغرو
 يف هعم نحنو» ::لوقيو '””ةحراجب تسيل ةيهلإ دي اهنأو ىلاعت هلل ةفصلا
 نبا قفاوي مل هنأ الإ ''"2.. .ةافنلا نيلوؤملا ىلع ىعنن «تافصلا تابثإ

 ىلإ بهذيو .''”ةيآلا يف ةدراولا ةينثتلاب ةفصلا هذه ىلع هلالدتسا يف ريرج
 نبا نع يورملا لوقلا اذه ىف سيل» :لوقي هنكلو ةيانكلا باب نم ريبعتلا نأ

 نيديلاو ديلا ةفص نم هسفنل ئرابلا هتبثأ امل يفن الو ليوأت .« "سابع

 .200.. .ىرخأ تايآ ىف يديألاو

 هنكلو بير الب ةفصلا تبثي اضر ديشر نأ اذه نم رهظي يذلاو

 ىلع لدتسا هنأ امك .اهيلع ةيآلا يف ةدراولا ةيئثتلاب لالدتسالا يف فلاخي

 لالدتسالا نأ ىلع .ةفصلل هراكنإ كلذ ىنعي الو .ىرخأ تايآب ةفصلا هذه
 ريغ هب لدتسا « حيحص لالدتسا وه ةيآلا يف زاجملا ةدارإ مدع ىلع ةينثتلاب

 ."'”كلذ يف ًادرفنم ريرج نبا سيلو ةنسلا لهأ نم دحاو

 .ثحبلا اذه نم 545٠( 5”47 :ص) رظنا .زاجملا نيبو اهنيب قرفلاو ةيانكلا فيرعت ىتأيس )١(

 .(407/5) رانملا ريسفت (0)
 .ثحبلا اذه نم 54٠( 9”5 :ص) و (471/19) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 فيناصتلا بحاص ء.رصعلا ملاع «دهتجملا ملاعلا مامإلا «ديزي نب ريرج نب دمحم :وه (84)

 :ت «هلثم نويعلا ىرت نأ لق .ءالضفلاو ءالبنلا ىقلو ًاملع رهدلا دارفأ نم ناك «ةعيدبلا

 .(187 )14//771  ريسلا :يبهذلا :رظنا .ه#٠
 .(407/5) رانملا ريسفت (0)
 .(566/6) هسفن ردصملا (0)

 .هسفن ردصملا (0)

 .77 - )1١/5 ريسفتلا : ريثك نبا :رظنا (0)
 .(407/5) رانملا ريسفت (9)

 جا 2(1١؟1-155١7 :ص) ةنابإلا :يرعشألاو :«(85 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نبا :رظنا( ٠١

 قف



 هذه يف بهذ اضر ديشر نأ نم يوارغملا هركذ ام ًاحيحص سيلو

 ."”ضيوفتلاو تابثإلا هيلع طلتخا هنأوةلوؤملا بهذم ةيآلا

 :ةيهلإلا ةروصلا :ًاسماخ

 ةئيهلاو ءلكشلا يهو روُص :اهعمج «لكشلا  مضلاب - ةروّصلا
 20 |او

 ةروص هل نأ امك ءجراخلا يف ةروص هل تادوجوملا نم دوجوم لكو

 مل نإو  اهعفد نكمي ال ةريثك ثيداحأ ىف تدرو ةيهلإلا ةروصلاو .”)ةينهذ
 :ثيدح اهنم .ترهتشاو ةنسلا ىف تدرو اهنأ الإ - باتكلا ىف درت

 .'*”(نمحرلا ةروص ىلع» :ةياور يفو 2 ؟”(هتروص ىلع مدآ هللا قلخ»

 . “”ةمئألا هححصو

 ."”«ةروص نسحأ يف يبر تيأر»" :ثيدحو

 اهيف فرصتلا نود ثيداحألا هذه هيلع تلد ام ةنسلا لهأ تبثأ دقو

 ناميإلا بجوف يحولاب ىلاعت هلل تتبث «ىرخألا تافصلاك ةروصلاف ليوأتلاب

 ,(70هيبشتلا مدعو هيزنتلا عم ءاهب

 نمض] «ةيندملا ةلاسرلا» :ةيميت نباو ءماصع دمحأ :ت (88 :ص) داقتعالا :يقهيبلاو -
 .(07؟15/9) ؛رصتخملا» قعاوصلا :ميقلا نباو 2107377 ”55/5) ىواتفلا عومجم

 )١( تابثإلاو ليوأتلا نيب نورسفملا :يوارغملا :رظنا )557/1(.

 .(247/5) سورعلا جات :يديبزلاو )/77٠0(« ةغللا سيباقم مجعم :سراف نبا :رظنا (؟)

 .[طوطخم] (؟70و ؟40/) سيسأتلا ضقن :ةيميت نبا (9)

 .(هللا١) ”؟1؟ا/ :ح «مالسلا ءدب :باب «ناذئتسالا :ك ءحيحصلا :يراخبلا (5)

 .ساره :ت (؟8 :ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو )559/١((2 ةنسلا :مصاع يبأ نبا (8)

 يرابلا حتف :رجح نباو [طوطخم] )/5١1( سيسأتلا ضقن :ةيميت نبا :رظنا (5)

(5107//0). 

 اذه :لاقو (9359/0) 25788:ح ء2«ص#: ةروس ريسفت «ريسفتلا :ك :نئسلا :يذمرتلا (0)

 .هحيحصت يراخبلا نع لقنو ١ حيحص نسح ثيدح

 نبا :رظنا و 01059050 7٠١5 :ص) طوطخم  :ج] سيسأتلا ضقن ةيميت نبا :رظنا (8)
 .(5؟١ :ص) ثيدحلا فلتخم ليبوأت : ةبيتق

 16ه



 يف رئامضلا عاجرإ يف اوبعالت مهنأ امك «ةفصلاب ةيمهجلا اهلوأو
 .'0ةمدقتملا تاياورلا

 ىلع مدآ هللا قلخ» :يراخبلا ثيدح ىلإ راشأ دقف ديشر خيشلا امأو

 مل ةدوهعملا هتروص :يأ مدآل هتروص يف ريمضلا نإ ليق» :لاقو «هتروص

 دبعلل ريمضلاف هدبع برض نمل هلاق هنإ ليقو رخآ روط ىلإ روط نم ريغتي
 ."”(«نمحرلا ةروص ىلع» ىرخأ ةياور يف درو نكلو

 ةياور دروأ مث «ةروكذملا تاليوأتلا ضعب دروأ دق ديشر خيشلاف

 .ءيشب اهيلع قلعي مل هنكلو اهدرت ىرخأ

 اهيلع حارشلا مالك لقنو ةروصلا ركذ اهيف ىرخأ تاياور دروأ هنأ امك

 ملسم حيحص نم ةريره يبأ ثيدحل هحرش يف يوونلا ركذ» :لاق مث

 اهلمحو اهب ناميإلا وهو تافصلاو ظافلألا هذه لاثمأ ىف فلسلا بهذم

 ."0(.. .مدقت امك ههيزنتو هتمظعو ىلاعت هللا لالجب قيلي ام ىلع
 اهانعمو ةروصلاب ناميإلا نم ليلق لبق هتركذ ام وهف فلسلا بهذم امأو

 ىلع ثيداحألا رارمإو  هقلخ ةهباشم نع ىلاعت هللا هيزنت عم  يوغللا

 خيشلا دارم وه اذه نوكي نأ وجرأو «ىنعملا ال ةيفيكلا ضيوفتو ءاهرهاظ

 ريغ ديشر خيشلا هررق امكو تافصلا لك يف فلسلا بهذم وه اذهو .ديشر

 :ةروصلا ىنعم يف هلوق كلذ ىلع لوأتن نأ نكمملا نمو «ةرم

 امع ةرابع اهنأ رهظألاو ءًاضيأ اهولوأو ةروصلا ىنعم يف اوفلتخا دقو»

 .(90...هيف مالكلا قبس يذلا ءايربكلا ءادر هنمو باجح نم يلجتلا هب عقي

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا و ءاهدعب امو (87 :ص١) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا )0/1١(.
 .ةيشاحلاب (517/5/1/) رائملا ريسفت ()

 )١55/9(. هسفن ردصملا (60)

 امك ةروص يف ىلجتي هنأ يلجتلاب ديري ديشر خيشلا ناك نإ الإ .ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)

 :ح «ناميإلا :ك :حيحصلا :ملسم :رظنا .ىدبتو ىلجتي «تاياورلا ضعب يف درو

 يف ءاج ام :باب «ةنجلا ةفص :ك :ننسلا :يذمرتلاو 5 )١51(1]1//١ ١78[«

 :نئنسلا :هجام نباو :«(585/4) بيرغ ثيدح اذه :لاقو .755494 :ح .ةنجلا قاوسأ
 .ينابلألا هفعضو ؛«475 :ح ءةنجلا ةفص :باب .دهزلا :ك

 فغأ



 ىلع مهرقأو فلسلا هضفر يذلا ليوأتلا وه «. . .نع ةرابع» هلوق ناك نإو

 .ديشر خيشلا كلذ

 :ةيؤرلا :ًاسداس

 نم ءيشب كردي نلو كردي ال ىلاعت هللا نأ ةلزتعملاو ةيمهجلا تمعز

 ."”ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هللا ةيؤر اوفن دقف كلذلو .'"'"”سمخلا ساوحلا

 عقت مل اهنكلو القع ايندلا يف ةيؤرلا زاوجب .نولوقي مهنإف ةنسلا لهأ امأو

 لَك انيبن يف الإ «كلذ يف اوفلتخي ملو «يبن ريغ الو يبن ال ءطق دحأل

 نمف :ةنسلاو باتكلاب اولدتساو . ."اعطق اهعوقوو ءالقع ةرخآلا يف اهزاوجو

 رقو 17402 ةرليا اي لإ 9 ضَأ ْذَيَوي 8 :ىلاعت هلوق :باتكلا

 ثيداحأ :ةنسلا نمو .* 6 1 رثيموت مهين نع ْمُهَنِإ آلكا# :ىلاعت

 اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ» :ِهلَك هلوق اهنم ."”رتاوتملا غلبم تغلب

 .رمقلاو سمشلا حوضو حضاو ليلد اذهو ؛"”«هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا

 رثكأو اهلك ثيداحألا هذهف» :يمرادلا مامإلا لاق .فلسلا ىضم كلذ ىلعو

 لازتعالا لضف :رابجلا دبعو ١7 ١5(« :ص) يسيرملا ىلع درلا :ىمرادلا :رظنا )١(

 «0777و 719/؟) ةنسلا جاهنم : ةيميت نباو 2058 :ص) لوصألا حرشو «("45 :ص)
 .(5007 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو )578/١(«2 تالاقملا :يرعشألاو

 .(548 :ص)و اهدعب امو (1١؟7؟ :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا (؟)

 امه :ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو 2( : ص) ةيمهجلا ىلع درلا : يمرادلا :رظنا 2م

 جاهنم :ةيميت نبا و 42١197 :ص) ةنسلا :مصاع يبأ نباو .اهدعب امو ١47( :صو

 ةعبطم .ط (75؟” :ص) حاورألا يداح :ميقلا نباو ءاهدعب امو (”59/5) ةنسلا

 .رصمب «يندملا

 .(77 7؟؟) ةيآلا «ةمايقلا ةروس (4)
 )١5(. ةيآلا «نيففطملا ةروس (6)
 نباو 2207 :ص) ةعيرشلا :يرجآلاو «(24 :ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا (5)

 .يكرتلا .ط 5١5( :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ

 ايي لإ © هر ذوب ءبُم» : ىلاعت هللا لوق :باب ءديحوتلا :ك «حيحصلا :يراخبلا هاور (0)
 : ص) ةيمهجلا ىلع درلا :يمرادلا :رظناو «حتفلا عم (474/17) 74 : ح 04( كري
 .(197 :ص) ةنسلا :مصاع يبأ نباو ءاهدعب امو ١78( : ص) ديحوتلا : ةميزخ نباو «(57

 ففي



 هقفلا لهأ انكردأ اهب ناميإلاو اهقيدصت ىلع «ةيؤرلا يف تيور دق اهنم

 ءاهب نونمؤيو اهنووري ًاثيدحو ًاميدق نوملسملا لزي ملو ءانخياشم نم رظنلاو

 ."0.. .اهنوركتي الو اهنوركنتسي ال

 اهثلاث ,ءلاوقأ ةثالث ىلع هسأر ينيعب هبر كي يبنلا ةيؤر امأو
 ةظقي هآر كي هنأ ثيداحألا نم ءيش يف دري مل هنأ قحلاو ."”فقوتلا

 اي تلق» :لاق هنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح ىف ىفنلا درو دقو ."”هنيعب

 «0رمحأ هراتخاو «؟هارأ ىنأ رون :لاق ؟كبر تيأر له هللا لوسر
 ايندلا يف كلذ ىلع ناسنإلا ةردق فعضب كلذ للع يذلا '"يمرادلاو
 2 ."كلذ ىلع ىوقت ةرخآلا يف ىرخأ ةأشن مهئشني ىلاعت هللا نأو

 تبثأ دقف ءةلأسملا هذه يف ًاديدس ًافقوم ديشر خيشلا ذختا دقو

 يف ىلاعت هبرل كي يبنلا ةيؤر يف فالخلا ركذو .ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر

 .يفنلاب لوقلا ىلإ بهذو ايندلا

 هريغلو هلك ىبنلل ءًامومع اهيفنب لوقيف ءايندلا ىف ىلاعت هللا ةيؤر امأف

 جارعملا ةليل هبرل لك يبنلا ةيؤر يف ءاملعلا فلتخا» :لوقيف «ىلوألا قيرطب
 مأ رصبلا نيعب يه له ةيؤرلا يف نوتبثملا فلتخاو ,فقوو يفنو تابثإ نيب
 ةحيحص ةعوفرم ثيداحأ تدرو دق هنأ قيقحتلاو . . .؟ةريصبلاو بلقلا نيعب

 مكنأ اوملعاو» :ثيدحكو *”(هارأ ىنأ رون» :ثيدحك «تابثإلا نود يفنلا يف

 )١( :ص) ةيمهجلا ىلع درلا 654(.

 «توريب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .ط )1617/١ ١082( ءافشلا :ضايع يضاقلا :رظنا (؟)

 .ها515١1 ىلوألا

 ةنسلا جاهنمو 56 و ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا و )١617/١(2 ءافشلا : ضايع :رظنا قفرفز

 .(039 2 و م

 55١ )١151/1١(. :ح ءناميإلا :ك .حيحصلا :ملسم (5)

 .(5//1719) ةنسلا جاهنم :ةيميت نبا :رظنا (5)

 .(068 :ص) ةيدهجلا ىلع درلا (5)

 .(77078 - 781/1) جاهنملا : ةيميت نبا :رظنا و 2.2052 550 :ص) هسفن ردصملا (0)

 .هجيرخت قبس (4)

 يل



 2( وت 8 8
 نينمؤملا مأ يأر اضر ديشر حجريو للا ومت ىتح مكبر اورت نل

 (0) سابع 7 يأر امأو '«هليلد ىوقأو ًادنس حصأ» هنأل ("”يفنلا يف ةشئاع

 .""عوفرم ثيدح هدنع نكي ملو ةلدألا نم طابنتسالاب وهف امهنع هللا ىضر

 ايندلا يف ةظقي هسأر نيعب هبر هلي يبنلا ةيؤر يف هيلإ بهذ يذلا اذهو
 ةشئاع نينمؤملا مأ بهذم وهو .قبس امك ةنسلا لهأ روهمج دنع حجارلا وه

0 
 - امهنع هللا يضر - ةريره يبأو

 نيتبثملا ةلدأ ضراعت ديشر خيشلا ركذ نأ دعبف «ةرخآلا يف ةيؤرلا امأو
 قيرف لك اهب لدتسا ىتلا تايآلا تناك اذإو» :لوقي نآرقلا نم اهل نيفانلاو

 ال عطاق صن وه ام اهيلع قفتملا ثيداحألا يفف هبهذم يف ًاعطاق ًاصن تسيل
 روهظلاو ءالجلا يف سمشلاو ردبلا ةيؤرب اههيبشتو ةيؤرلا يف ليوأتلا لمتحي
 ."”(.. .ماحدزا الو ماضت الو اهيف ةراضم ال اهنوكو

 اهب لدتسي لب نآرقلا ةلدأب لالدتسالا كرتي ال ديشر خيشلا نأ ريغ

 ال ىلاعت هلوقب تابثإلا لهأ لالدتسا ركذ دقلف ءاهتلالد هجو ٍنيبيو

 مزلتسي كاردإلا يفنف . ١ :لاقو 04 ديل ُكرَدُي َوْهَو ٌُردَصْيْاْل ُهكرَدَت

 وهو هارت ىتلا راصبألا هكردت ال :لاق هنأكف ءاهيف كاردإ ال ةيؤر تابثإ

 مي نيب اَم كني :ىلاعت هلوق هريظنو .اهب طيحيو اهاري يتلا راصبألا كردي

 «[1؟15/4] (1990) 98 :ح .ةعاسلا طارشأو نتفلا :ك :حيحصلا :ملسم هاور )١(
 .5 الا :ح «لاجدلا ةنتف :باب «نتفلا :ك «ننسلا :هجام نبا :رظناو

 .(51١ا//4 ) رانملا ريسفت (0)

 )159/١(. هدعب امو (١ا/لال) ؟8ا/ :ح «ناميإلا :ك :حيحصلا :ملسم :رظنا (9)

 )9//١51(. رانملا ريسفت (5)

 :يمثيهلا :رظنا و 2164/1 ) 0( 546 :ح «ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم :رظنا (©)

 )079/١. دئاوزلا عمجم

 )١58/9(. رانملا ريسفت ()

 .( ١1-169 11/7(]8/1/) 541 :حاو )١9/0( 58” :ح .ناميإلا :ك «حيحصلا :ملسم :رظنا (0)

 )١517/9(. رانملا ريسفت (6)

 )1١(. ةيآلا :ماعنألا ةروس (9)

 فحع



 ملعي هنأل ًاملع مهب طيحي وه يأ 7429 اَمْلِع هب توطيحي الو مُهَملَ امو

 نوطيحي ال مهو "7402 طيح مييأنو ني ْس هنو مهفلخ امو مهيديأ نيب ام

 لصأ تابثإ مزلتسي وهو ؛لاحم اميل هب طاحملا ةطاحإ نأل ًاملع هب

 ةدعاق ىلع راج امهنم لكو ءراصبألاب كاردإلا يفن ةيآك هيفن ال هب ملعلا

 فصو ىفن نإو ءديقلا ىلإ هب دصقي ديقملا يفن نأ يهو ؛ةغللا يف ةفورعم
 هنإف - عبشي ال نالف :كلوقك ءماعلا كلذ تابثإ مزلتسي ماع ىنعمل صاخ
 "0. .عبشلل يفنو لكألل تابثإ

 بيجيف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا مالك نم ةافنلا هب لدتسي ام امأو

 نع هاوقأو ةشئاع طابنتسا نع هب باجي ام نسحأو» :يتأي امب خيشلا هنع

 ءروهمجلا كلذب لاق امك ءايندلا ىف ةيؤرلا ىفن ديرت اهنإ :لاقي نأ «نيتبثملا

 ملاعلا كلذل نأل ءايندلا يف مهنوؤش ىلع ةرخآلا يف رشبلا نوؤش ساقت الو
 .(400. .ملاعلا اذه فلاخت سيماونو ًاننس

 ةصالخلا ةصالخ» :لوقيف ةلأسملا هذه يف هيأر ديشر خيشلا صخليو

 يناحورلا ميعنلا لمكأو ىلعأ اهنأو قح ةرخآلا يف مهبرل دابعلا ةيؤر نأ

 هيلع قدصي ام قحأ اهنأو «ناوضرلاو ةماركلا راد يف رشبلا هيلإ يقتري يذلا
 رك ني مل َىفْحَأ م ٌسْنَت ملت اكل :ديجملا هباتك يف ىلاعت هلوق
 مهضعب ربع يذلا فلسلا بهذم ىلع لدي امم كلذو اذه نأو .. 004 نع
 .((0 0. .«فيك الب ةيؤر١ : :يهو .مهعيمج اهيلع قفتا ةرابع زجوأب هنع

 ةنسلا لهأ داقتعا وه ًاضيأ ةلأسملا هذه يف ديشر خيشلا هيلإ بهذ امو
 © ا مهمحر -

 )١( ةيآلا :هط ةروس )١١١(.

 )05١. ةيآلا :جوربلا ةروس (؟)

 .(175/9) رانملا ريسفت (9)
 )١65/9(. هسفن ردصملا (54)

 )١97(. ةيآلا :ةدجسلا ةروس (6)

 .(187”:ص) يدمحملا يحولاو )2587/1١94( ةلجملا :رظنا و )١717/4( رانملا ريسفت (؟)

 .(١0١7:ص) دهيمتلا :ينالقابلاو (0"3 :ص) ةنابإلا :يرعشألا :اهتبثأ امك (0)

 فرض



 :ةيهلإلا قاسلا :ًاسداس

 ةفاضم ريغ ةدحاو ةركنم ةدحاو ةرم ميركلا نآرقلا يف قاسلا ركذ درو

 مل هناحبس هنأل ىلاعت هلل ةفص كلذ نأ ىلع لدي ام نآرقلا رهاظ يف سيلو

 ملعلا لهأ ضعب بهذو .ةنسلاب ةفصلا هذه تتبث امنإو ءهيلإ قاسلا فضي

 ديعس يبأو ةريره يبأ يئيدح يفف .ةنسلاب ًاضيأ الدتسم ةيآلاب اهتابثإ ىلإ

 فشكيفل : ةياور يفو 0(هقاس نع فشكيف» «ةعافشلا يف ()مهيلع قفتملا

 ةيآلا ريسفتو ؟”4ٍقاَس نع ُكَتكُي َمَي ةيآلا ظفلل قفاوملا وهو "”"قاس نع
 :هيلع ىنعملاو 1 وصلا ١ وه ةفصلا ىلع اهب لالدتسالاو ثيدحلاب

 وأ ريظن اهل نوكي نأ اهنأش ىلاعتو اهتمظع تلج ةميظع قاس نع فشكيا
 . ميظعتلل نوكي نيونتلاف 2'”هيبش وأ ليثم

 ةيآلا امأف ءاهيف ةدراولا ثيداحألاو ةيآلا نع ديشر خيشلا ثدحت دقلو

 نبا لوق وهو تافصلا تايآ نم تسيل اهنأ لاق نم بهذم اهيف بهذ دقف

 :ديشر خيشلا لاق .هدجو رمألا ةدش نع فشكي :مهدنع ىنعملاو "'”سابع
 امأو «يلوصألا ىنعملاب يفخلا ليوأتلا نم ال ؛يلجلا ريسفتلا نم اذهو»

 هملعي الف ةرخآلا يف هب ققحتيو هيلإ لوؤي ام يأ :يوغللا ىنعملاب هليوأت

 ْ , ©(. .هيلإ اولصو اذإ الإ رشبلا

 :كو .301/ :ح ءمنهج رسج طارصلا :باب «قاقرلا :ك ءحيحصلا :يراخبلا :رظنا )١(
 479٠و 477 :ح #2...ةرضان ذئموي هوجو# :ىلاعت هللا لوق :باب «ديحوتلا

 .599و 2307 :ح «ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسمو (4”١و ري ةنض)

 .(1/11"1) الما :ح «قباسلا بابلا ءديحوتلا :ك .حيحصلا :يراخبلا (0)

 .(1 5 ( خا :ح «ناميإلا :ك : حيحصلا : ملسم ©

 .(47) ةيآلا ءملقلا ةروس (5)

 هريسفت يف هللا همحر يراخبلا عينص وهو )1١77/١1( ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :رظنا (6)

 41195 :ح «قاس نع فشكي موي :باب ءريسفتلا :ك : حيحصلا :رظنا «ثيدحلاب ةيآلا

 .(ةه؟ 8/١

 .(177/1) ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا :رظنا (5)
 «.(508/4) ريسفتلا ريثك نبا :رظنا (0)
 ١565(. /9) رانملا ريسفت (8)

 فوق



 نمف» :لاق ءاهظافلأ فالتخا ىلإ اضر ديشر راشأ دقف ثيداحألا امأو

 ةياور ضراعت ال يهو 2')هقاس نع فشكيف» ةياور ظفللا فالتخا ةلثمأ
 ّلِإ َنْوَعْدُيَو ٍقاَم نع ُفَمْكَي َمَْي9 نآرقلا ظفلل ةقفاوملا '”«قاس نع فشكيف"»
 عسوأ لوعفملا ىلإ هفشك دانسإو قاسلا ريكنت نكلو "”4توُعيِتْسي اله دوُجّشل
 , 96. . .هيلإ هفشك هدانسإو ىلاعت برلا ىلإ هتفاضإ نم ليوأتلل الاجم

 يف لام دقو .ثيدحلاو ةيآلا ىنعم يف تاليوأتلا ديشر خيشلا ركذو

 ًامزج هل رأ ملف ثيداحألا امأو .سابع نبا لوق ىلإ تركذ امك ةيآلا ىنعم

 لاق امك اهنأل .«ثيداحألا ةلالدل ةفصلا تابثإ بجي ناك نإو ءاهيف ءىشب

 هفشك هدانسإو «ىلاعت برلا ىلإ هتفاضإ ببسب ليوأتلا نع دعبأ :اضر ديشر

 ريغ نم ىلاعت هب قيلي ام ىلع قاسلا تابثإو ديلا تابثإ نيب قرف يأو «هيلإ
 .؟ديشر خيشلا بهذم وه امك 2 ليطعت الو ليثمت

 مالك أرقي مل هنأ ببسلاو ؛«ةفصلا هذه ثحب يوارغملا لوانتي ملو

 .ىلاعت هللا تافص يف ةرهاظلا تابآلا عبتت امنإو هلك ديشر خيشلا

 :ولعلا ةفص :ًاعباس

 لد دقو «ءهنع كفنت ال ىتلا ةيتاذلا ىلاعت هللا تافص نم ةفص ولعلا

 ىلع عمجأو «ةميدقلا بتكلاو «ةرطفلاو لقعلاو ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع

 .اهجيرخت قبس )١(

 .كلذك اهجيرخت قبس (0)

 .(5؟) ةيآلا :ملقلا ةروس (9)

 ١55(. /9) رانملا ريسفت (4)
 ةنسلا لهأو «ملقلا اذه لثم ملقلا اذه :لاقي نأ لثم ءيشلل لئامم ركذ وه :ليثمتلا (©)

 ملع انتايح لثم تسيل ةايح هل ىلاعت هللا نإ :نولوقيف ةلئامم نودب تافصلا نوتبثي
 نبا راد .ط )٠١7/١( ةيطساولا حرش :نيميثع نبا :رظنا .خلإ ..انملع لثم سيل
 .يزوجلا

 ءامسألا نم هسفنل هللا تبثأ ام راكنإ :انه هب دارملاو «كرتلاو ةيلختلا ينعي :ليطعتلا

 .دوحج وأ فيرحتب ءاوسو «ًايئزج وأ ًايلك ًاراكنإ ناك ءاوس ءايلعلا تافصلاو ىنسحلا
 )8١/١1(. قباسلا ردصملا :نيميثع نبا :رظنا

 قرف



 ©"'ههدعب نمف ةباحصلا نم فلسلا كلذ

 :هلوقو .'"”4ٍريّجكلا َنَمْلأ هني ْمكَكللَعظ :ىلاعت هلوق باتكلا ةلدأ نمف
 :ىلاعت هلوقك ةيقوفلاب تحرص ةيآ لك كلذكو ,2704 ثيلتملا ُنَمْلَأ َىْهَو

 دعصت لامعألاو ءايشألا نأ تربخأ ةيآ لكو :'؟”4َرِهقوف نّم مهي 17

 هئاوتساب تحرص يتلا تايآلا كلذكو «هيدل نم لزنت اهنأو «هيلإ جرعتو

 . هيلع الع يأ ء؛هشرع ىلع ىلاعت

 ؟هللا نيأ ..» ةيراجلا ثيدح اهنمو '”كلذب ترتاوت دقف ةنسلا امأو
 . "”«ةنمؤم اهنإف اهقتعأ :لاق .. .«ءامسلا يف» :تلاق

 نوعباتلاو انك» هللا همحر  ىعازوألا لاق .ءفلسلا كلذ ىلع عمجأو
 23501 . تف هس احنا كلل 52 07 7
 . (4...هشرع قوف لجو زع هللا نإ :لوقن نورفاوتم

 )١( .17:ص) ةيمهجلا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا ١11( يسيرملا ىلع درلاو )ص:75 
 4( ديحوتلا يف هدنم نباو (88١:ص) ةعيرشلا :يرجآلاو )"/ ١185( :ةميزخ نباو

 ص) ديحوتلا : ١١١( ءدشرلا ةبتكم .ط .اهدعب امو (185 : ص) شرعلا :ةبيش يبأ نباو
 ةنابإلا يرعشألاو يميمتلا ةفيلخ نب دمحم :تا.ه8١41١ ؛ىلوألا «ضايرلا

 )ص:٠١0(ات: عامتجاو (708:ص) قعاوصلا رصتخم :ميقلا نباو ءنيسح ةيقوف
 نباو (١5؟6) ةيهلإلا تافصلا :نامأ دمحمو .قتعملا داوع :ت (95:ص) شويجلا

 :ولعلا :يبهذلاو «يدماغلا ةيطع دمحأ :ت (77:ص) ولعلا ةفص تابثإ :ةمادق

 .(85:ص)

 .(١؟) ةيآلا ءرفاغ ةروس (0)

 .(؟80) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (*)

 .(60) ةيآلا «لحنلا ةروس (84)

 :حتفلا) .ءاملا ىلع هشرع ناكو :باب «ديحوتلا :باتك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (©)

 .(4 ١4/11

 ولعلا :يبهذلاو ٠١( :صص) ةيومحلا :ةيميت نباو (11:ص) ولعلا تابثإ ةفص :ةمادق نبا (5)

 .(١١1١ص)

 حتف) 450١ :ح «نميلا ىلإ دلاخو يلع ثعب :باب «يزاغملا :ك :حيحص :يراخبلا (0)

 .(556 /ا/ :يرابلا

 .ثحبلا اذه نم (١351:ص) :رظنا .هجيرخت قبس (6)

 يفي



 ىف هنأ اومعزو ءامسلا ىف هنأو ىلاعت هللا ولع اوركنأ دقف فلخلا امأ

 . 7)2تاهجلا هذحت الو ناكم لك

 :لاق "04 . . .ٌقِداَبِع َقْوَه َرِهاَقْلا وهو :ىلاعت هلوقل هريسفت دنعف

 وتسم هللا نإ نولوقيو «ليوأت ريغب تايآلا هذه نورمي ةمألا فلسف ...»

 عم هنأو ءهقلخ نم نئاب هنأو ءهلك ملاعلا قوفو تاوامسلا قوف هشرع ىلع

 هذهف ."”زيحتم الو روصحم الو دودحمب سيلف «ءيش هلثمك سيل كلذ

 ىلع اهلك ةينبم ولعلا ةفص ليوأت مهذيمالتو ةيمهجلا اهيلع ينبي يتلا مزاوللا
 دعب لوقي مث .(.. .ثدحملا ىلع ميدقلاو قولخملا ىلع قلاخلا سايق
 تايالا هب قطنت ىلاعت هلل ةيقوفلاو ولعلا ةفص تابثإو ...» :ليلقب كلذ

 ال امع ىلاعت ههيزنت عم هب نمؤنف «ىلعلا هتافص نمو «ةحيحصلا ثيداحألاو

 00(.  .هقلخ تافص نم هب قيلي

 ولعلاو ...» :لوقيف لعف ةفص ال تاذ ةفص ولعلا نأ ديشر خيشلا نيبيو

 ىلاعت هلل تافص تدرو دقو ريبكلاو ميظعلاك "يلعلا» هللا مسا هنم قتشا ردصم

 :يروجيبلاو (737:ص) ثيدحلا لكشم ليوأت كروف نباو (9١:ص) داصتقالا :يلازغلا )١(

 :يزارلاو ءاهدعب امو (/":ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو (8١٠:ص) ديرملا ةفحت

 .(594١:ص) سيدقتلا ساسأ

 .(51) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 هتبثن ال نحنف ىلاعت هللا نع هيفن الو هتابثإ ةنسلاو باتكلا ىف سيل ظفللا اذه :زيحتلا (*)
 ىلاعت هللا نأ دارملا ناك نإف ءهيف رظنيف هانعم امأو .هب عمسلا دورو مدعل هيفنن الو
 ناك نإو .هب قيلي ال ىلاعت هللا نع يفنم لطاب ىنعم اذهف هب طيحتو تاقولخملا هزوحت
 الو ءاهيف الاح سيل اهنع لصفنم اهل نيابم يأ تاقولخملا نع ىلاعت هنأ زيحتملاب داري
 )١/ ةيدهملا ةفحتلا :يدهم نب حلاف :رظنا لجو زع هلل تباث قح اذهف «هيف ةلاح يه

 نبا :ًاضيأ رظناو «(054 5”: ص) ةيرمدتلا بيرقت :نيميثعلا حلاص نب دمحمو .(1

 .اهدعب امو 06٠ /7) ةنسلا جاهنم : ةيميت

 . (7371/9) رانملا ريسفت (4)

 .(7980/1/) هسفن ردصملا (©)

 فيكن



 . 200. . .شرعلا ىلع ءاوتسالاك «ةئداح الاعفأ ال

 ركذت يتلا تايآلا نم فلسلا هب لدتسا امب ديشر خيشلا لدتسيو

 دنسأ دقف دوعصلاو جورعلا امأو ...» :لوقيف «ىلاعت هيلإ دوعصلاو جورعلا

 دانسإ وهف ىلاعت هيلإ لمعلا عفر دانسإ امإو ىلاعت هللا ىلإ ال ثداوحلا ىلإ
 ةفص ىلع - هلبق امو وه لدي هنكلو .ءةفص دانسإ ال ءاوتسالاك ثداح لعف

 .9«.. ."76ُيكلا ُنَِمْلا َوْمَمط :ىلاعت هلوق لثمب ةتباثلا ولعلا
 ةهج يف مهبر ىلإ رشبلا هجوتو...» :لوقيف ةرطفلاب ًاضيأ لدتسيو

 خيشلا دريو .2؟”2.. .للملا لهأ عيمج يف فورعم يرطف ءامسلا لبقو ولعلا
 ةداملا نع هزنم هناحبس ناك املو ...» :هلوق هخيش ىلع اضر ديشر

 نأ كلذ ىلع ديزأو هنم ًانئاب ءيش لك قوف وه لب» :لاقف «...ةهجلاو

 ةلبق ىلإ هجوتلاب رمألا لبق تلزن ةيآلا هذه نإ :اولاق روثأملا ةاور ضعب

 . "”42كأ هو متَك أولت امنيا :ىلاعت هلوق ينعي 2 . ةئيعم

 اهيلع دري مث مهتهبشو ةرعاشألاو ةلزتعملا بهذم ديشر خيشلا ركذيو

 ريوصت #هدابع قوف# :هلوق نأ ىلإ ةرعاشألاو ةلزتعملا تبهذو» :لوقيف

 ولعلا ةفص قالطإو تاذلا ةيقوف ةدارإ عنمو ...رهقلاو ةبلغلاب هولعو هرهقل
 . "72. .ةنيعم ةهج يف يرابلا زيحتب الوق كلذ لعج ذإ هللا ىلع

 دقو ...» :اهيلع درلا هجوأ دحأو مهتهبش ًاركاذ رخآ عضوم يف لوقيو
 مهامر ىتح ىلاعت هلل ولعلا ةفص تابثإ رثألا لهأ نم مهريغو ةلبانحلا نع رهتشا

 ةيمسجلاو دحلا مزلتسي وهو «ةهجلاب لوق كلذ نأل ميسجتلاب نيملكتملا

 )١( رانملا ةلجم )599/59(.

 .(7*) ةيآلا ءأبس ةروس (؟)

 .(509/79) رانملا ةلجم (*)
 .(998 )١/ رانملا ريسفت (4)

 .(176 414 )١/ هسفن ردصملا (9)
 )١١68(. ةيآلا «قرقبلا ةروس (5)
 . (7319/ /1) رانملا ريسفت (0



 لقنلاب الإ اولوقي مل مهو مهبهذم نولهجي مهو «بهذملا مزالب مهوذخآف
 .00©2. . .لقعلل قفاوملا

 لقنلاب الإ لوقن ال نحن :مهيلع اهب باجي يتلا هجوألا دحأ وه اذهو

 ريغ ناك نإو «ءقح قحلا مزال نأل قح وهف مزال هب انومزلت ام ناك نإف

 . "”هنم انلوق ملسو انئرب دقف مزال

 ةهج يف زيحتلاو رصحلل ةفصلا هذه تابثإ مازلتسا نع باوجلا امأو

 هللا ولعو ...» :لوقيف ءهجوأ ةدع نم خيشلا اهنع بيجيف ةيفرظلاو «ةدحاو

 ةبترم ولعب اهليوأت ىلإ ةجاح ال هباتك يف هسفنل اهتبثأ ةقيقح هقلخ ىلع ىلاعت
 ةهج يف زيحتلاو رصحلا اهمازلتسا نم ًابره نيقولخملا ةبترم ىلع ةيبوبرلا
 «ةيقيقح ال ةيبسن تاهجلا ةلأسمو .موزللا لطبي يعطقلا هيزنتلا نإف «ةدحاو

 اوناك امنيأ مهف طيحم مهئارو نم وهو هقلخ نم ًانئاب ىلاعت برلا ناك اذإو
 "4 رهِفوف ني مير َنواََيط ةكئالملا ناك اذإو .مهقوف هنأ الإ هيلإ نوهجوتي ال
 .400...؟مهنود نميف لاقي اذامف

 هوجو نم لطاب لالدتسالا اذهو» :لوقيف ةغللا ةهج نم مهتهبش دريو
 لصأ يف ءامسلا ظفل نأب «ةغللا ةيحان نم دارطتسالا اذه يف اهنم يفتكأ

 ةلمج نم مولعملا لب ًاناكم الو ًافرظ نوكي نأ مزلي الو «كالع ام ةغللا
 يذلا شرعلا امإو قلطملا ولعلا امإ ماقملا اذه يف ءامسلاب دارملا نأ تايآلا

 ءهب قئاللا ىنعملاب هقوف هنأ ىضتقي هشرع ىلع ىلاعت هؤاوتساو ءاهالعأ وه

 مهياَتَو ني ُهَنأَوط نامز الو ناكم ال ثيح مهنم نئاب هقلخ عيمج قوف هنأو
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 )١( هسفن ردصملا )”/ 5١6(.

 .(7830:ص) قعاوصلا رصتخم : ميقلا نبا :رظنا قففز

 .(65) ةيالا «لحنلا ةروس (9)

 .("88 )١/ رانملا ريسفت (4)
 ش .(؟١) ةيآلا «جوربلا ةروس ()

 )١/ ريسفتلاو (1١571/1و )5719/١19 ةلجملا ًاضيأ :رظناو (”7/" /8) رانملا ةلجم (5)

1 
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 ملسف مزال ريغ ناك نإو «قح وهف ًامزال ناك نإ ةلطعملا هب انمزلأ امف

 تاهجلا ةيبسن نم ديشر.خيشلا هركذ امل مزلي ال هنأ قحلاو «لوقلا انل

 .ةيفرظلاو زيحتلا نالطبو

 لعفلا تافص هيف ثدحتن ثحبملا اذهو .خلإ 0 .هجولاو ديلاك «ةيربخلا

 .نايتإلاو ءىجملاك هانعم ىف امو لوزنلاو ءاوتسالاك ةيربخلا

 اميف مهفقاوم نع ًاريثك فلتخي الف مسقلا اذه نم سانلا فقوم امأو
 . "”ههبهذمل ًادرط تافصلا هذه ىلاعت هلل اوتبثأ فلسلا نإف «قبس

 يرعشألا ناك نإو :«2“"”ًاعيمج تافصلا هذه اولوأ مهنإف فلخلا امأو

 لوأ دق - افسأ لكبو  هنإ الإ ؛«””لوزنلاو ولعلاو ءاوتسالا تبثأ دق

 . ””ينالقابلا اهلوأ اذكو ؟*”بحلاو بضغلا

 ثدحت ىتلا ةيربخلا لعفلا تافصل ثحبملا اذه ىف ضرعتأ فوسو

 درلاو ءاهدعب امو ("١:ص)و اهدعب امو (8: ص) ةيمهجلا ىلع درلا :ىمرادلا :رظنا )١(

 ءاهدعب امو (١١١:ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو «(77:صو 9١:ص) ىسيرملا ىلع
 ءاهدعب امو (١48:ص)و اهدعب امو (479/) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللاو
 ةجحلا :ةنسلا ماوق ءاهدعب امو (7١5:ص)و اهدعب امو (587:ص) ةعيرشلا :يرجالاو

 /”5) ضراعتلا ردو ءاهدعب امو (8:ص) ةيومحلا :ةيميت نباو «(155و ١5:8 /ص)

 .اهدعب امو (17

 ديرملا ةفحت :يروجييبلاو 2«(7١١و 78و 75و 7*:ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا (9)

 .(559و ١؟١:ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلادبعو .اهدعب امو (8١٠:ص)

 هللادبع :ت (5١؟8:ص) رغشثلا لهأ ىلإ ةلاسرو ؛نيسح ةيقوف :ت (6١٠:ص) ةنابإلا ()

 .ركاش

 .(١"٠:ص) رغثلا لهأ ىلإ ةلاسر (4)

 .(595:ص) ديهمتلا (©)

 فش



 .ديشر خيشلا لام فقاوملا يأ ىلإ ىرنو ىلاعت هللا همحر ديشر خيشلا اهنع

 :ءاوتسالا ل وأ

 اذه ركذ درو دقو ''”9©4 وتس ِشَْمْلا َلَع ُنَحّبلا# :ىلاعت لاق 7
 .تارم عبس نآرقلا يف ءاوتسالا

 هذهو «"”ةيمهجلا اهلوأتو «"'ةفصلا هذه تابثإ ىلع فلسلا عمجأو

 لاق .نيملكتملاو فلسلا نيب عازنلا اهيف عقو يتلا تافصلا رهشأ نم ةفصلا

 قوف هركذ ىلاعت هللا نإ لوقن نورفاوتم نوعباتلاو انك :هللا همحر ىعازوألا

 مامإلا لئسو . 7(ةلعو لج هتافص نم ةنسلا هب تدرو امب نمؤنو ءهشرع

 «لوقعم ريغ فيكلاو ءلوهجم ريغ ءاوتسالا» :لاقف ءاوتسالا نع كلام

 .0©2(. .ةعدب هنع لاؤسلاو ءبجاو هب ناميإلاو

 هلالجب قيلي ءاوتسا هشرع ىلع ىلاعت هللا ءاوتسا اضر ديشر تبثيو
 ةلمج نمو» :لاق دقف ىلاعت هللا باتكب كلذ ىلع لدتسيو .هب صتخيو

 نآرقلا هب ءاج ام ىلع اهورجأو ءاهرهاظ ىلع فلسلا اهرمأ يتلا تافصلا

 نحن :نولوقي مهنإف ...ءاوتسالا ةفص «ليوأت الو فلكت نود نم ةنسلاو

 الإ اهملعي ال ةئيه ىلع ءهشرع ىلع هتاوتسا نم هسفنل هللا هتبثأ ام تبثن

 ةلأسم يف نولوقي اذكهو ...هاوس اهب يردي ال ةيفيك يفو ءوه
 ءاوتسالاف :حلاصلا فلسلا بهذم نم كانفرع ام قحلاو . .. ؟"”ةهجلا

 )١( ةيآلا «هط ةروس )0(.

 ((١١٠:ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو 755(«2 : ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا (9)

 «(559/7) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللاو 42١84 /”) ديحوتلا :هدنم نباو

 .(6١٠1:ص) ةنابإلا :يرعشألاو

 حرش :رابجلادبعو :1١04 -١955(«2 صو ١:ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا 6

 :يروجيبلاو «(7١١:ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو :5١8(« ص) ةسمخلا لوصألا

 .(8١٠:ص) ديرملا ةفحت

 1١5(. /؟) تافصلاو ءامسألا :يقهيبلا (5)

 )/55١(. ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا (5)

 يف درو امنإو «هتابثإ الو هيفن ةنسلاو باتكلا يف سيل زيحتلا ريبعتك ريبغتلا اذه :ةهجلا (5)
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 ءاهرصح رثكي نطاوم يف ميركلا نآرقلا هب حرص دق ةهجلا كلت يف نوكلاو

 درف لك هدجي امم اذه لب . . .ةك هلوسر هب حرص كلذكو «ءاهرشن لوطيو

 ١.6٠٠" .هترطف يف هسحيو هسفن يف نيملسملا دارفأ نم

 ءىراق لك لعلو ...» :لاقف زيزعلا باتكلاب اضر ديشر لدتساو
 م هم 0-4

 هَل ب9 ىلاعت هلوق عمس وأ أرق دق ٍنيملسملا نم هل عماس رأ نارغلل

 1 ّلَع ُنَحَبلا# : ىلاعت هلوق عمسو 6 , 74قَدَي ُثَقاَح امل :هلوقو 2574 مد

 «. . .اهانعم يف امو 49 ري

 ىلع ظفللا رارمإ يفاني ال لوقلا اذه . ..» :لاقف كلت هترابع نم هدارم :لوقيف

 ال ©""ةيانكلا نأل ءههنك ملع هيلإ ضوفيو ٠ «برلاب قيلي ءاوتساب ميلستلاو هرهاظ

 تبغي ال ظفللا نأ  هريغ يف امك هيف ةدعاقلاو «ةيقوفلاو ولعلاك هنع ينغي ام صوصنلا -

 نإو «يعرشلا ظفللاب ىنعملا انتبثأ ًاحيحص هانعم ناك نإف هانعم يف رظني امنإو يفني الو
 هلل تباث قح اذهف .معنف «ملاعلا قوف ام :ةهجلا ىنعم ناك نإف «هانددر اًلطاب ناك
 ال لطاب ىنعم اذهف لجو زع هللاب طيحم قولخم ,يش ةهجلاب دارملا ناك نإو ؛ىلاعت
 حلاص نب دمحمو ءاهدعب امو (48”7/؟) ةنسلا جاهنم :ةيميت نبا :رظنا .هناحبس هب قيلي
 يف هدورول ظفللا اذه اضر ديشر لمعتسا دقو (0: ص) ةيرمدتلا بيرقت :نيميثعلا
 مهحالطصاب حالطصالا لهأ ةبطاخم زوجي هنأ عم .لاؤسلا ظافلأ ىلع هباوج 0 لاؤس

 ٠ ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا )١/"5(.
 ')١( رانملا ةلجم )/1١1//851(.

 )٠١(. ةيآلا «حتفلا ةروس (9)

 .(1/0) ةيالا ءص ةروس (6)

 .(0) ةيآلا ءهط ةروس (4)
 .(096 /؟9) راثملا ةلجم (©)

 نم ةعنام ريغ ةنيرق عم «يقيقحلا هانعم مزال هب ديرأو قلطأ ظفل :ًاحالطصا :ةيانكلا (5)
 نم قتاعلا ىلع عضوي ام وهو  داجنلا ليوط دمحم :لوقت امك «ىنعملا اذه ةدارإ

 دارملا امنإ ًادارم اذه سيلو «ةليوط دمحم داجن نأ يقيقحلا ىنعملاف - فيسلا لئامح

 ةدارإ عم حصيو ؛ءداجنلا لوط مزال وه ذإ ةماقلا ليوط دمحم نأ وهو ىنعملا مزال

 زاجملا ةنيرق نأ - خيشلا ركذ امك  زاجملاو ةيانكلا نيب قرفلاو .ًاضيأ يقيقحلا ىنعملا
 حاضيإلا ةيغب :رظنا .ةعنام ريغف ةيانكلا ةنيرق امأ «يقيقحلا ىنعملا ةدارإ نم ةعنام

 ,.(185١:ص) ينرع دماح : حضاولا جاهنملاو «يديعصلا لاعتملا دبعل ()

 فرخ



 ركذف اهعم هعمج نم نيعناملا روهمجلا دنع ''”زاجملا اهيفاني امك ةقيقحلا ىفانت
 رمأب مايقلا ينعم ديفي ضرألاو تاوامسلا قلخ قايس يف نآرقلا يف ءاوتسالا
 ِشَْمْلا لع وتس 2م : ىلاعت لاقف سنوي ةروس يف هب حرصو هريبدتو كلملا

 انلق اذإف . 0 ردابتي يذلا وه ىنعملا اذهو ٠ دل

 وهو ءاوتسالا مزال يف ركفن نأ شرعلا ىلع ءاوتسالا تايآ ربدت يف انل يغبني هنإ

 نيجراخ الو تايآلل نيلوأتم كلذب نكن مل «ريبدتلاو ناطلسلاو كلملاب دارفنالا

 نع ثحبلا انسفنأل زيجن نأ ريغ نم تءاج امك اهرارمإ ىف فلسلا بهذم نع

 . 0(. . .يقيقحلا هانعم ثيح نم ءاوتسالا كلذ ةيفيك

 ءاهل اليوأت ال اهمزال رمألا ريبدت ربتعاو ةفصلا تبثأ ديشر خيشلاف
 هلل ءاوتسالا ةفص اهيف تبثي خيشلل ةريثك صوصن نم هانلقن ام اذه ديؤيو

 وهف .ةلمج فلسلا جهنم نم هفقوم نيبت ىرخأ صوصن اهلبق نمو «ىلاعت
 مهكولم ءاوتساك سيل ءاوتسا هشرع ىلع وتسم» :ىلاعت هللا نإ ًامئاد لوقي

 .مهئاسؤرو مهكولم ريبدتك سيل ًاريبدت مهرومأ ربديو ؛.مهشورع ىلع
 ءاوتسالا نيرمألا نيذه نيب خيشلا قرفيف .2202...هنوربدي امل مهئامهدو

 .لوألا مزال  لوقي امك يناثلا ناك نإو «ريبدتلاو

 هل عضو ام ريغ يف لمعتسملا ظفللا وهو «نيرخأتملا دنع ةقيقحلا ميق وه :زاجملا )١(

 ةديبع وبأ لعف امك هانعم :يأ ةيآلا ليوأت ىنعمب نومدقتملا هلمعتساو «ةنيرق عم ةقالعل
 لصوت ثداح حالطصا زاجمو ةقيقح ىلإ مالكلا ميسقت نأ ةقيقحلاو «نآرقلا زاجم» يف

 نم ال حالطصالا اذه اولمعتسي ملف فلسلا امأ «ىلاعت هللا تافص يفن ىلإ نوملكتملا هب

 يروثلاو يعفاشلاو كلامك «نيروهشملا ةمئألا نم الو نيعباتلا نم الو ةباحصلا

 نم لوأو  فلأ امك انيديأ نيب هباتكو  هيوبيسو ليلخلاك ةغللا ةمئأ الو يعازوألاو
 نعي مل نكلو [5١٠:ت] ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ وه :تلق امك ءريبعتلا اذه لمعتسا
 لاعتملادبع :رظنا .ةيآلا ىنعم هب دارأ امنإو هيلع اوحلطصا يذلا ىنعملا اذه هب

 «نيكزس داؤف :ت «نآرقلا زاجم :ةديبع وبأو )١57/1(« حاضيإلا ةيغب :يديعصلا
 نيمألا دمحمو )77١/5(2 قعاوصلا رصتخم ميقلا نباو (9١:ص) ناميإلا :ةيميت نباو

 .زاجملا زاوج عنم هباتك يف :يطيقنشلا

 .(9) ةيآلا «سنوي ةروس (*)

 .(85ا//1١1/) رانملا ةلجم (9)

 717١(. /؟58) هسفن ردصملا (5)

 تح



 :شرعلا

  ةغللا لهأ نع اهلقن  ةدع تافيرعتب شرعلا ديشر خيشلا فرع

 قلطيو ...©'"بغارلا لاق امك فقسملا ءيشلا لصألا يف شرعلا» :لاقف

 يمسرلا هيسركو كلملا ريرس ىلعو 0 شيرع هبشي ةأرملا جدوه ىلع
 حصي يذلاو ةيوغللا يناعملا يه هذهف ''”2...ريبدتلاو مكحلا سلجم يف

 ."”فلسلا هرسف هبو «ريخألا وه نمحرلا شرع ريسفت يف اهنم

 هللا كلم ةفرعم نأو ءقولخم شرعلا اذه نأ ديشر خيشلا ررقيو

 هللا تافصو قولخم هنأل ءهدوجو ىلع فقوتي ال رومألل هريبدتو هناطلسو

 هتفصو ريبدتلا كلذ هنك ةفرعم ىلع فقوتي ال كلذب ناميإلاف» :لوقي .ةميدق

 باتكلا يف درو نكلو «ءشرع دوجو ىلع فقوتي ال لب ءنوكي فيكو
 نم ةلمح هل نأو «ءضرألاو تاوامسلا قلخ لبق هقلخ ًاشرع هلل نأ ةنسلاو

 . 0”2...هلك ملاعلا ريبدت زكرم ةغللا لدت امك وهف «ةكئالملا

 ةتباثلا ةيعطقلا هيزنتلا ةديقع نكلو» :لوقيف هيبشتلا ةهبش ًاضيأ - يفنيو

 ىلع ءاوتسالاب ريبعتلا يف نأ مهوتي نأ مهنم لكل ةعنام تناك لقعلاو لقنلاب

 لك يف اهيلع اوناك يتلا ةدعاقلاو ...قولخملاب قلاخلل هيبشت ةهبش شرعلا

 يف ةغللا تدرو ىتلا لاعفألاو تافصلا نم هسفن ىلإ برلا هدنسأ ام

 عم فرصتلاو لامكلا ىنعم نم هيلع لدت امب اونمؤي نأ قلخلا يف اهلامعتسا

 ىوتساو ةبحملاو ةمحرلاب فصتا هنإ نولوقيف هقلخب برلا هيبشت نع هيزنتلا
 ام الو ...ثداحلا لاعفنالا ىنعمب ال هب قيلي يذلا ىنعملاب هشرع ىلع

 :يرهزألاو :0757:ص) حاحصلا :رظناو «ملقلا راد .ط (208:ص) تادرفملا )١(

 588٠(. /5) ناسللا :روظنم نباو )4١1:1(« ةغللا بيذهت

 56١(. /4)رانملا ريسفت (90)

 )١754/5(( تافصلاو ءامسألا : يقهيبلاو 2078 - 77/75) ريسفتلا :يربطلا :رظنا (5)

 .(8:ص) ةيمهجلا ىلع درلاو «(7/8:ص)» يسيرملا ىلع درلل :يمرادلاو

 نم وه لب «شرعلا يف اضر ديشر هركذ ام ىلع لدت ال ةغللاو )55١/4( رانملا ريسفت (:5)

 كلملا ريرس هنأ شرعلا يف حصي يذلاو .اهل ىنعم الو اهيلع ليلد ال هتدايزو وه هتفسلف

 .فلسلا نع درو امك

١ 



 .20(. . .انكولم نم ريبدتلاو ءاوتسالا نم هدهعن

 ةيفيك دحأ ملعي الف» :لوقيف قولخم شرعلا نأ ديشر خيشلا ررقيو
 مئاقو هل قولخم شرعلا نأ عم شرعلا ىلع هئاوتسا ةيفيكو ...هتردق
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 :ىسركلا

 ميظع مسج وهو «يسركلا» ةلأسم «شرعلا» ةلأسمب لصتي اممو

 نيمدقلا عضوم يسركلاو ءهنم مظعأ شرعلاو «شرعلا يدي نيب قولخم
 َعِسَو## :ىلاعت لاق .'*”شرعلل ةاقرملاك وهو ."”ىلاعتو كرابت يرابلل

 شرعلاو ءهيمدق عضوم هيسرك» :سابع نبا لاق 004 ندلاَو توسل ُهّيِس
 يضر - سابع نبا نع تباثلا وه اذهو .'”2لجو زع هللا الإ هردق ردقي ال

 تبثت ال اهنكلو يسركلا ريسفت يف ىرخأ لاوقأو تاياور كانهو  امهنع هللا
 (0 رئابع نبا نع كلذ يورو أ 2 "”هلعلا وه يسركلا نأ اهنم ءحصت الو

 لوقلاو :©هريغ هنأ حيحصلاو .؟'شرعلا وه :ليقو .©"”حصي ال هنكلو
 .تركذ امك سابع نبا نع هتوبثل حيحصلا وه لوألا

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 .(9١/؟/5؟) رانملا ريسفت (0)

 .(؟١/5917) ريسفتلا :ريثك نباو 04(04 /5) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا فرفإ

 . طوؤانرألاو يكرتلا :ت (١77:ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا (4)

 .(5866) ةيألا «ةرقبلا ةروس (6)

 ريسفتلا :ريثك نباو هركاش دمحأو دومحم :ت ("”98/6) ريسفتلا :يربطلا :رظنا (5)
 . يبهذلا هرقأو هححصو (787/5) كردتسملا :مكاحلا :رظناو «(597/1)

 ((*ا/١1:ص) قباسلا ردصملا :زعلا يبأ نباو :2272١ ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا (0)
 .ركاش دمحأو دومحم :تا(65//791) ريسفتلا :يربطلا :رظناو

 .١07:ص) قباسلا عجرملا :يمرادلاو «(ةحفصلا سفن) ريسفتلا :يربطلا :رظنا )0

 .(14501/1-407) يربطلا ةيشاح : ركاش دمحأ :رظناو :207١ ص) قباسلا عجرملا : يمرادلا ()

 :ريثك نباو «(78:ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو 42599 /5) ريسفت :يربطلا )٠١(
 )7597/١1(. ريسفتلا

 .(78*2:ص) قباسلا عجرملا :زعلا يبأ نباو )591/١(24 ريسفتلا :ريثك نبا )١١(

 تح



 َعِسَو# :ىلاعت هلوق ريسفت دنع يسركلا نع ديشر خيشلا ملكتو
 1 ذك ج همر ره 5

 يف فقوت لب ًائيش حجري ملو هيف لاوقألا ىورف ''”4َضراْلَو ٍتْومَّسل ُهّيِس
 :لاقف كلذ

 «يهلإلا ملعلا وه يسركلا نأ ىلع لدي قايسلا :مامإلا ذاتسألا لاق»

 يأ - حرفك لجرلا ٌسِرَك لاقيو - ةغللا لهأو نيرسفملا ضعب لاق كلذبو

 ربع امم نولمعي امب طيحم ىلاعت هملع نأ يأ - هبلق ىلع محدزاو هملع رثك
 نوؤش نم نوملعي ال امبو 04'2مُهَملَع امو ميِد َميَب ام ُملَبط :هلوقب هنع
 امنإ وهو "”لالجلا انرسفم هراتخاو «شرعلا وه :ليقو ...تانئاكلا رئاس
 ىلع لدت ةيآلاو ...ىلاعت هللا كلمل ليثمت هنإ :ليقو .موصعملا ربخب تبثي
 . . .هنييعت ىلع اهب ميلستلا فقوتي الو «ضرألاو تاوامسلا طبضي ءيش هنأ

 نم وهف رخآ اقلخ .ناك نإو ءرهاظ رمألاف يهلإلا ملعلا وه ناك نإف يأ

 امك «يأرلاب هيف ملكتن الو هتقيقح نع ثحبن الو هب نمؤن يذلا بيغلا ملاع
 اهب لوقي يتلا ةعستلا كالفألا نم بكوكملا نماثلا كلفلا وه هنإ نوريثك لاق

 نم وهو ملع نودب هللا ىلع لوقلا نم كلذف .مهودلقمو نانويلا ةفسالف
 . '(رئابكلا تاهمأ

 ركذي مل هنأ الإ يسركلا يف لاوقألا دروأ ديشر خيشلا نأ ىرت تنأف

 يف فقوتو ضرألاو تاوامسلا طبضي ءيش هنإ لاقف فقوت مث فلسلا لوق

 .ءىشلا اذه ةقيقح

 روهمج هيلع هعباتو سابع نبا ربحلا هلاق ام وه باوصلا نأ بير الو

 .ةنسلا لهأ لوق وه نوكي نأ مرج الف .فلسلا

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )5660(.

 .(5608) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 امنإو هراتخا لالجلا نأ رهظي ملو :لمجلا ةيشاح عم )7١17/١( نيلالجلا ريسفت :رظنا (6)

 .كلملاو ملعلا نيلوق هيف ركذ

 .(455 /؟) ةلجملا عم نراقو (7/*”7) رانملا ريسفت (54)

 فقر



 :نايتإلاو ءيجملا :ًايناث

 لاق .زيزعلا باتكلا صنب ىلاعت هلل ةتباثلا تافصلا نم نايتإلاو ءىجملا

 نأ لإ َنوُرُظَي لَمظ :لاقو "740 اًَص اََص ُككمْلاَو َكْبَر هبوط :ىلاعت
 اهلوأتو ©"”ةنسلا لهأ اهتبثأ كلذ ىلع ءانبو 74 ٍواَسََلَأ ّنَي ٍٍلظ ىف ُهّمأ ُمُهَََ
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 لدتساو .فلسلا اهيف عباتو ىلاعت هلل ةفصلا هذه اضر ديشر تبثأ دقو

 اهريغو ةفصلا هذهل ركنملا ىلع در دقلف «ةنسلاو باتكلا نم هب اولدتسا امب

 25 : ىلاعت هلوق عمس وأ أرق دق هل عماس وأ نآرقلل ءىراق لك لعلو» : هلوقب
 0030 2 0 0 اساس خم مس .٠ . (ه)يك ++ 2م رص را

 . . . . *69) افَص افِص كلَمْلاَو كي ءاجو# :هلوقو ...*” 4 مييدبأ َقوف هلأ
. 
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 وأ كبر َقْأَب وأ ةكهتملا ٌمُهَبَت نأ لإ َنُرظَي لَم :ىلاعت هلوق دنعو
 هتاذب ىلاعتو هناحبس هنايتإ دارملا لب :ليقو» :لاق "”4ُكَيَر ياء سب نَأَب

 لهأ ةفرعمو هدابع ىلإ هفرعتو ءريظن الو هبش الو فيك ريغب «ةرخآلا يف
 . 006. . .هايإ حيحصلا ناميإلا

 ترشأ يذلاو «ةعافشلا ىف ديعس ىبأو ةريره يبأ ىثيدح ىلع ًاقيلعتو
 ىلاعت هنايتإب دارملا :نيلوؤملا ضعب لاق ...» :لاق 2*ليلق لبق امهيلإ
 اهنود صخي ملف هيبشتلا ماهيإ يف ةيؤرلاك نايتإلا نكلو» :لوقأ - هتيؤر

 .(؟؟) ةيآلا ءرجفلا ةروس )١(

 )5١١(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)

 ةبانإلا :يرعشألاو ء(١5١- 58١:ص) يسيرملا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا 0
 .(41 590: ص) قعاوصلا رصتخم :ميقلا نباو 0١١ :ص)

 لوصألا حرش :رابجلادبعو 423١4 - ١٠و ”:ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا (5)
 37٠(. 2 ؟١5؟9:ص) ةسمخلا

 )٠١(. ةيآلا «حتفلا ةروس (5)

 .(686 /؟9) رانملا ةلجم (5)

 .(154) ةيآلا ءماعنألا ةروس (0)
 )//5١82(. رانملا ريسفت (6)

 .ثحبلا اذه نم (87”١:ص) :رظنا ()
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 ضعب يف ءاج نكلو .مهناحتمال هرمأب كلم يتأي مهضعب لاقو ؟ليوأتلاب

 يناثلاب لوألا رسفي نأ عنتميف كلملا نابتإو برلا نايتإ نيب عمجلا صوصنلا

 شعب ََنَأَي وأ َكْيَر ّقْأَ زأ ةكهتملا ره ٌمهيتأت نأ الإ َنورظني له# :ىلاعت هلوقك

 .هجو ىلع "740 اَدَص ْاَنَص ل َكْيَر هاو# :هلوقو ؟74كير ِتيء

 عم هيلإ ةجاح ال برلا ىلإ نايتإلا دانسإ نم برهلل ثيدحلا رهاظ ةفلاخمف
 نايتإك ال هب قيلي نايتإ هنإ :فلسلا روهمج لوق ىلوألاف اذه

 وه :لاقي نأ قحلاف ءروصق ىلوألاب ريبعتلا ىف ناك نإو ."02...قلخلا

 .'”ريبعتلا اذهل هرطضا قايس يف كلذ لاق ديشر خيشلا نأ الإ .حيحصلا

 .فلسلل اعبت ةفصلا هذهل هتابثإ نايب وه دوصقملاو

 لَم : ىلاعت هلوق ريسفتل هخيش ةايح يف ضرعت دق اضر ديشر ناكو

 ليوأت ىكحف .ةيآلا ”4...واَسَمْلا َنِي لكط ىف ُهَنأ ْمُهبْأَي نأ لإ دوُرظَب

 :لاق مث ."'رخآ اليوأت ىكحو مهل هخيش رارقإو :هرمأ ناب نايتإب اهل نيرسفملا
 ال نكلو «هتاذب ىتأي ىلاعت هللا نإ اولاقف تاهباشتملا نم نورخآ هدعو»

 دقو .. .ًاعابتا اهتيفيك نع ثحبن ال هتافص نم ةفص هنايتإ لب رشبلا نايتإك
 هللا ىلإ دنسي ام لك لعجي نأ فلسلا بهذم ىضتقم نم سيل هنإ لاقي
 انبسحف «لامجإب ولو رسفت الو «لاحب .مهفت ال يتلا تاهباشتملا نم ىلاعت

 نم هب دعو امو هرمأ نايتإب انه هللا نايتإ رسف نم يأر ىلع لوقن نأ
 كلذبو .«كلذ ةيفيك ىلاعت هيلإ ضوفن اننإ ءهب دعو امب هنايتإ وأ «باذعلا

 اضر ديشر نكي ملو ."5...صضيوفتلا يف فلسلا ةقيرط ىلع نوكن

 )١( ةيآلا «ماعنألا ةروس )0(.
 .(5؟) ةيآلا ءرجفلا ةروس (؟)

 )9( رانملا ريسفت )9/ ١506 ١55(.

 .اهريغو «ةيؤرلا ةلأاسم يف بهاذملل بصعتلا مدع بوجو هنايب قايس يف كلذ ناك (4)

 .(17/ 1 ه /9) ريسفتلا :رظنا

 )51١(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9)
 .(557/5) رانملا ريسفت :رظنا (5)

 .(7557 /؟) رانملا ريسفت (0)



 ءالوأ هبهذم كلذ ناك امبرو .اذه نم رثكأ لوقي نأ تقولا كلذ عيطتسي

 ةقيقح نيبت بت كلذ لبق اهتلقن يتلا صوصنلاو ًاددرتم ودبي صنلا اذه يف وهو

 بهذم نم هفقوم كلذ لبق تفرع دقو ءةفصلا هذه نم ريخألا هفقوم

 اهيف مالسإلا خيش يأرل هرارقإو ؛ةصاخ تاهباشتملا نمو ًامومع فلسلا
 يذلا عضوملا اذه الإ أرقي مل يوارغملا نأ الإ ,كلذ يف هيلع هدامتعاو

 ىلإ بسن دقف ءًايسكع همكح ءاجف اضر ديشر لاوقأ ربسي ملو ءًأريخأ هتلقن

 اضر ديشر ىلإ بسنو «ليوأتلاو تابثإلا نيفرطلا ءاوتسا لوؤملا هدبع دمحم
 يف لام دقف اضر ديشر دمحم خيشلا هذيملت امأو» :لاقف «ليوأتلا يفلسلا

 . '”«ناعتسملا هللاو ليوأتلا لهأ بهذم ىلإ ةفصلا هذه

 :ةيعملاو برقلا :ًاثلاث

 كرابت  ًايلع الإ نوكي ال ثيحب هتاذل مزال هولعو ىلع هللا نأ تبث اذإ

 ةعبس يف «هشرع ىلع وتسم ىلاعت هنإ عفدت ال ةلدأب تبث اذإو - ىلاعتو

 يتلا ىرخألا ةلدألا عم هلك كلذ ضراعتي لهف ءزيزعلا هباتك نم ناو

 ؟هدابعل هتيعمو ىلاعت هللا برق تبثت

 :لوقيو "04 . . ُبِرَف ْنِإَف نَع ىداَبِع كللأم اًدإَو# : ىلاعت هللا لوقي

 . 74مم هللا تكلا طو .2040©) فيو عملا آمكحمم ب اها ال»

 هشرع ىلع ىلاعت هللا نإ :نولوقيف ىلاعت هللا مهمحر فلسلا امأ

 ىلاعت هنأو لولحلا بهذمب نولوقيف ةيمهجلا امأو .'"”ناكم لك يف هملعو
 .'9ةيعملا ةيآب نيلدتسم ءهتاذب ناكم لك يف

 )١( نورسفملا :رظنا )1١/:757(.
 )١185(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (؟)
 .(45) ةيآلا ءهط ةرس (*)

 .(40) ةيآلا «ةبوتلا ةروس (4)
 .(445- 4148 /9) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :رظنا (©)

 - 7850 :ص) ةعيرشلا :يرجآلاو ١5 -١5(« :ص) ةيمهجلا ىلع درلا :يمرادلا :رظنا (5)
384). 

 كا



 ةفصلاب ال تاذلاب يه ةيعملاو برقلا نأ ىلإ ديشر خيشلا بهذي نكلو

 ءاوتسالاب هلوق عم اذه .تاذلل ةمزال ةفصلا نأ ذإ «تاذلا برقب لوقلا

 هنأب نييفلسلا ضعب كلذ لكشتساو «ةطلاخملاو لولحلا مدعو ةنونيبلاو

 ديشر خيشلا باجأو ملعلاب برقلا نورسفي نيذلا فلسلا بهذمل فلاخم

 .لاكشتسالا اذه ىلع

 074 ٌبيِرَص ْنِإَف َيَع ىداسبي كللأَس اًدإَول :ىلاعت هلوقل هريسفت دنعف
 نأ ىنعمب ملعلاب برقلا هنإ :اولاق دقف ىلاعت هللا برق ىنعم امأو ..» :لاق

 لاقو ...مهلامعأ ىريو دابعلا لاوقأ عمسي وهف ءيش لكب طيحم هملع

 الو زيحتي ال يذلا نإف دوجولا برق نم نوكي نأ حصي :مامإلا ذاتسألا

 نم هتاذب بيرق ىلاعت وهف «ةدحاو هيلإ اهيف امو ةنكمألا ةبسن نوكت ''”ددحتي

 . "7”(.ه.أ ريصملا هيلإو ًادادمإو ًاداجيإ ءىش لك هنم ذإ ءىش لك

 . 27(.. .ةيلاعلا قئاقحلا نم هلاق يذلا اذهو» :ديشر خيشلا لاقف

 :الوأ لوقأ» :هلكشتسا نم ىلع دري وهو يأرلا اذه نع ًاعفادم لاقو

 ىلإ برقأ هللا همحر مامإلا ذاتسألا هب هرسف يذلا ىنعملاب دوجولا برق نإ
 ةبسن نإ :هلوق وهو مهل هتنيابم عم هقلخ ىلع ىلاعت هولع يف فلسلا بهذم
 ىلاعت هللا نإ :لوقي نم لوقل ّدر اهيفف «ةدحاو هيلإ اهيف ام عيمجو ةنكمألا

 .2 7(. .لولحلا لهأ نم ناكم لك يف

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )185(.

 .ثحبلا اذه نم (0"47 صو 4”47ص) :رظنا .ةلمجملا ظافلألا هذه ىلع مالكلا قبس (؟)

 .(58/5١؟) رانملا ريسفت (9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)

 للع يذلا ليلعتلا نأل هنيع لقي ملو برقأ ديشر خيشلا لوقو (181/179) رانملا ةلجم (5)

 لوقلا مامإلا ذاتسألا للعي مل ولو» :ديشر خيشلا لاق .حيحص ريغ هدبع دمحم خيشلا هب

 ةهج نم هيلإ برقأ هنإ لقأ ملو فلسلا بهذم نيع هنإ تلقل هب هللع امم تاذلا برقب
 .[(116 /59) ةلجملا] «اهتركذ ةدحاو

 تحي



 برقأ اهلامجإ ىلع ذاتسألا ةرابعو ...» :رخآ عضوم يف :لوقيو
 نإف «نييفلسلا نم مهقفاو نمو نيملكتملا ليوأت نم فلسلا بهذم ىلإ

 عيمج ةبسن نوكت يذلا وه ددحتي الو زيحتي ال يذلا ءيش لك نم نئابلا

 قلطملا ولعلا اهيضتقي يتلا ةقلطملا ةنونيبلا يهو ةدحاو هيلإ اهيف نمو ةنكمألا

 برق نودب لقعي ال تافصلا برقو «ءيش لكب ةطاحإلاو ءيش لك قوف
 رارمإ فلسلا بهذم نأ قيقحتلاو «كاكفنا الو امهنيب لاصفنا ال ذإ تاذلا

 الو ليثمت الو ليطعت ريغ نم اهرهاظ ىلع تافصلا يف صوصنلا
 .؟'”0.. .ليوأت

 ىري ديشر خيشلا نإ :هيأر صلختسأ نأ  هتلدأ ركذ لبقو - انه دوأو

 .قلطملا هولع عم قفتي كلذ نأو  ةيعملا كلذكو  تاذلاب برقلا نأ

 لوق عم ضراعتي الو «ةيلولحلا بهذمل فلاخمو .هقلخ نع ىلاعت هتنونيبو
 .تاذلا برق نودب تافصلا برق روصتي ال هنأل فلسلا

 باتكلا تايآب ديشر خيشلا لدتسي ؟كلذ ىلع هتلدأ يه ام نكلو

 :لوقيف .ةيعملاو برقلا ىف ةدراولا

 ("”ةعقاولا ةروس ىتيآو ''ةيآلا هذه ىف برقلا دنسأ دق ىلاعت هللاو»
 نع ههيزنت تابثإ عم هرهاظ ىلع دانسإلا اذه ذخأنف هتاذ ىلإ ؟”ق) ةروسو
 برقلا اذه نم دارملا اهب مهفي ىتلا هل لامكلا تافص تابثإو هقلخ ةلثامم

 هبسحب قايس لك يف
. .2000 

 ةلالجلا مسا ىلإ لعف وأ ةفص لك دانسإ يف لصألا نإ» :ًاضيأ لوقيو

 دانسإلا كلذكو ىلاعتو هناحبس هتاذ ىلإ ًادنسم نوكي نأ ءهريمض وأ «هللا»

 )١( ريسفتلا )154-158/5(.

 .(183) مقر «ُبِرَك ْنِإَمظ :ةرقبلا ةيآ ينعي (1)

 .(88) ةيآلا 4. . مكي وبلإ برثَأ نوط :هلوق ينعي (6)

 .(13) ةيآلا <... © ديرولا لع نب هلا بأ 8 :هلوق ينعي (5)
 )١597/5(. رانملا ريسفت (4)

1 



 بيجمو بيرقو ميحرك ةفصلا نيب قرف كلانه نكلو . . .نمحرلا همسا ىلإ

 ءامسلا ىلإ لزنو شرعلا ىلع ىوتساك ثداحلا لعفلا نيبو ريصبو عيمسو

 لوأ امك . . .دانسإ نود كلذ نم ًادانسإ ءاملعلا ضعب لوأ امنإو . . .ايندلا

 تايآلا كلت ضعب نكلو .يهلإلا 1 اهب دارملا نأب ةيعملا تايآ مهضعب

 .20...ضعب نود ليوأتلا اذه اهيف رهظي

 ؟كلذ ىلإ فلسلا نم بهذ نم ءىطخي خيشلا نأ كلذ ينعي له نكلو

 هنأل «فلسلا هيلإ بهذ امو هيلإ بهذ ام نيب ًاضراعت ىري ال هنأ قحلا

 برقك ةمزال يهف «تاذلا برق نود اهتيعمو ةفصلا برق لقعي ال قبس امك
 ةفص اهلثمو ةيعملا ليوأت نم ركذ ام نإ» :ديشر خيشلا لوقي اذه يفو «تاذلا
 يعادلا ةباجإ وأ رصنلا نم ركذ ام نأل ىلاعت هتاذ ىلإ امهدانسإ يفاني ال برقلا

 لدي « ٌبيِرَف نإ :ىلاعت هلوقف ءهصن لولدم ال ركذ ام مزال وه امهريغ وأ

 دانسإ دعب لاق كلذلف رصبلا حملك يعادلا ةباجإ ىلع رداق هنأ ىلع همزالب

 امك نيينعملا نيب عمجنف اعد اَدإ عادلا َةَوْعَد ُبيِجُأ» هتاذ ىلإ برقلا ةفص
 برق نيعادلا نم هبرق نإ فلسلا ةدعاق ىلع لوقنو ءزيزعلا باتكلا يف ءاج

 2 . .مهتافصو دابعلا تاوذل ةفلاخملا هتافصو هتاذب قيلي

 «هملعب ناكم لك يف وهو» نيفنصملا ضعب ةرابع ديشر خيشلا دقتنيو
 للعيو «هلاطبإب هنم هححصي امب مهلوق ليوأتب هبشأ هنأب ةيلولحلا ىلع ًادر

 دجوت ال يأ تاذلا دجوت ثيح الإ دجوت ال ملعلاك تاذلا ةفص» نأب كلذ
 هيأر يف حيحصلا ريبعتلا خيشلا نيبيو "”هنع اهلاصفنا ةلاحتسال اهدوجوب الإ

 هشرع ىلع وتسم هدابع قوف ىلاعت هنأ :لاقي نأ حصي يذلا امنإو» :لوقيف

 يف حلي ام ام دلعي ٍشْءْلأ َلَع 1 ئوتسأ م :لاق امك هقلخ رومأ نم ءيش لك ملعيو

 266( هب كا
 . 255 صر

 )1١( /؟9) راثملا ةلجم 5376(.

 هسفن ردصملا (؟) )516/59(.

 ) )0.(5894/5؟9) هسفن ردصملا

 )5( ةيآلا ءديدحلا ةروس )8(.

 ) )5.(7589/؟9) رانملا ةلجم
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 لكشم ريغ مامإلا ذاتسألا لوق نم لكشتسا ام نوكي كلذ ىلع ةَءانبو

 مدعو رهاظلاب ذخألا ثيح نم» فلسلا كلسم ةيآلا هذه ريسفت يف كلس هنأل

 هنأ هانعمف «نحن» تاذلا ريمض ىلإ «برقلا» دنسأ ىلاعت هللا نإف «ليوأتلا

 هب قيلي امك هتاذب بيرق هنإ :لاقي نأ فلسلا بهذم ىلع ههجوو ءهتاذب بيرق

 عارذلاب ددحت يتلا ةفاسملا برق وهو «ضعب نم اهضعب ماسجألا برقك ال
 ايندلا ءامسلا ىلإ لزنيو هشرع ىلع ىوتسا هنإ نولوقي امك ءاعم عابلاو

 .ديشر خيشلا هررقي ام اذه .©70...هب قيلي امك ىريو عمسيو كحضيو

 هنأو هتاذب يلع ىلاعت هللا نإ ديشر خيشلا لوق نيب عمجي فيك نكلو
 ًابيرق ًايلع ءىشلا نوكي له ؟هتاذب انعم هنأو هشرع ىلع هنأو ءهتاذب بيرق

 هللا وه اذهو .معن نأ :باوجلا ؟تقولا سفن يف انعمو قوف ءدحاو نآ يف
 ةعبرألا ءامسألا هذهف» .«نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا :وهف ءهدحو ىلاعت

 .'”(هبرقو هولعل نامساو «هتيدبأو ىلاعت برلا لزأل نامسا : ةلباقتم

 يذلا نطابلاو ءءيش هقوف سيل يذلا هنأب رهاظلا ِهلك يبنلا رسف دقلو
 ضقاني ال قلخلا ملعأ هب هرسف يذلا ىنعملاب هروهظف «"”ءيش هنود سيل
 . 'ضيأ هب هرسف يذلا ىنعملاب هنوطب

 وندلا ديري نمم برقيو وندي هناحبس وهف» :هللا همحر ميقلا نبا لوقي

 دبعلا نوكي ام برقأ» لَك يبنلا لاق دقو ءهشرع قوف هنوك عم هنم برقلاو
 كلذكو .هشرع قوف وهو هبر نم دجاسلا برق اذهف '”«دجاس وهو هبر نم
 مكدحأ ىلإ برقأ بيرق عيمس هنوعدت يذلا نإ) :حيحصلا ثيدحلا يف هلوق

 ملو ؛هيدباع نم هبرق لوألاو هيعاد نم هبرق اذهف ,''"(هتلحار قنع نم

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 . (7910و ”هال:ص) قعاوصلا رصتخم :ميقلا نبا :رظنا (0)

 .(5084/4) 5١ :ح ءءاعدلا ركذلا :ك :حيحصلا :ملسم ()

 . فرصتب فرخ 54” :ص) قعاوصلا رصتخم : ميقلا نبا 2

 "محبو 716 :حا ,ةالصلا :ك . حيحصلا : ملسم 2(

 .(١5ا/ا//5) :5:ح .ركذلا :ك ءحيحصلا :ملسم (5)

 فانا



 عامتجا كمهف ىلع رسع نإو «هشرع ىلع هتاوامس قوف هنوك كلذ ضقاني
 نأو ءيش لك ربكأ هنأو هتعسو برلا ةطاحإ ةفرعم كلذ حضوي هنإف «نيرمألا

 اذه هنأش نمف ...دبعلا دي يف ةلدرخك هدي يف نيضرألاو عبسلا تاوامسلا

 .©"...هشرع ىلع وهو هنم وندلا ديري نمم وندلا هيلع رسعي فيك

 نأو «هتاذو هلاعفأ ىف قولخملا ىلع قلاخلا سايقو ميقسلا مهفلا نإ

 وه ًاناكم لغشيو ًاناكم غرفي ثيحب نيقولخملا لاعفأك وه وندلاو ءيجملا

 هيبشتلا نيروذحم ىف اوعقو دقو ء«هيف اوعقو اميف ةلطعملا عقوأ يذلا
 . 9 ليطعتلاو

 هل سيل ًابرق هتمحرو هتاذب نينسحملا نم بيرق وهف ...» :لوقيو

 ."7(.. .هبرق ىف ٍلاع هولع

 :لوزنلا :اعبار

 لك ىلاعت هللا لوزن تابثإ ىف ةرتاوتمو ةتباث ةحيحص ثيداحأ تدرو

 يح ايندلا ءامسلا ىلإ انير لزني» :ِهكك هلوق اهنم ؟؟”ايندلا ءامس ىلإ ةليل
 نيح ع ري دتيسو وف 3 8ع -

 ينلأسي نم «هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيف ءرخآلا ليللا ثلث ىقبي
 ىلع ىلاعت هلل ةفص ةنسلا لهأ اهتبثأو .2””(هل رفغأف ىنرفغتسي نم «هيطعأف

 .(790:ص) قعاوصلا رصتخم :ميقلا نبا )١(

 .(7371 2 759:ص) هسفن ردصملا (0)

 .(907"7:ص) هسفن ردصملا ©

 نباو ءاهدعب امو )5١75/١( ةنسلا :مصاع يبأ نبا ؛دنع ةعومجم ثيداحألا هذه رظنا (5)

 ءاهدعب امو )59١/7( ديحوتلا :هدنم نباو ءاهدعب امو ١١15( :ص) ديحوتلا :ةميزخ

 .074و 7:ص) ولعلا :يبهذلا :رظنا .ملعلا لهأ اهرتاوتب مكح دقو

 ("0 /9) 1١189 :ج «ليللا رخآ نم ءاعدلاو ةالصلا :باب ءدجهتلا :ك ءيراخبلا هاور (8)

 /11) 4944:ح ©هللا مالك اولدبي نأ نوديري# :ىلاعت هللا لوق :باب ءديحوتلا :كو

 :مصاع يبأ نباو .5777:ح «ةيمهجلا ىلع درلا يف باب «ةنسلا :ك :دواد وبأو (4ا7

 .(77١:ص) ديحوتلا :ةميزخ نباو )١//75١1(« ةنسلا

 ١ه



 ىلع باوجلا لثم اهتيفيك نع لاؤسلا ىلع باوجلا يف نولوقيو ءهب قيلي ام
 هب ناميإلاو ءلوقعم ريغ فيكلاو لوهجم ريغ لوزنلا :نولوقيف ءءاوتسالا
 ثيداحأ رتاوت مغرو نيملكتملا نإف ًاضيأو .2"'""ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو

 . "”ةيهاو ةيلقع ججحب اهولوأو ةفصلا هذه اوفن «لوزنلا

 ءمالسإلا خيشل ضراعتلا ءرد ىلع فقو دق اضر ديشر ناك اذإو

 ءانه احيحص أفقوم فقيس هنأ دب الف .هل «لوزنلا ثيدح حرش» ىلع فقوو
 تدرو يتلا تافصلا ركذ نأ دعبف «تافصلا نم هتبثأ اميف لوزنلا تبثأ دقلف

 يف درت مل يتلا تافصلا ىلإ راشأ ءاوتسالاو ديلاو هجولاك ميركلا نآرقلا يف

 ثيدح يف ٍِكَي هلوقك» :لاقف ةحيحصلا ةنسلا يف تدرو اهنكلو نآرقلا

 «ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزني» :امهريغو ملسمو يراخبلا
 . "770. . .خلإ

 تافصلا نيب هقيرفتو ةيعملاو برقلا تافص نع هثيدح قايس يفو
 ىلإ لعف وأ ةفص لك دانسإ ىف لصألا نإ» :لوقي ء«ةيتاذلا تافصلاو ةيلعفلا

 . . .ىلاعتو هناحبس هتاذ ىلإ ًادنسم نوكي نأ هريمض وأ ؛هللا» ةلالجلا مسا
 نيبو ءريصبو عيمسو بيجمو بيرقو ميحرك ةفصلا نيب قرف كانه نكلو
 20(. . .ايندلا ءامسلا ىلإ لزنو شرعلا ىلع ىوتساك ثداحلا لعفلا

 «ىلاعت هلل ةبوسنملا ةيرايتخالا لاعفألا ةلأسم نع تثدحت نأ قبس دقل

 ام ىلإ ديشر خيشلل مالكلا اذه فاضي نأ بجيو ءاهيف ثودحلا ىنعم نعو
 هنأ نم هنع هتلق ام دكؤي وهف ءهيلإ ترشأو «ةلأسملا هذه يف كانه هلاق

 قرفي انه هنأ بير الو .فلسلا ةقيرط ىلع ةيرايتخالا تافصلا هذه تبثئي

 يذلا ىنعملا وهو ءاهدارفأ ددجي يتلا ةيلعفلا تافصلاو ةيتاذلا تافصلا نيب

 .(756 /5) [ىواتفلا عومجم نمض] لوزنلا ثيدح حرش :ةيميت نبا :رظنأ )0(

 ىسيرملا ىلع درلا :ىمرادلا :رظناو «(١8و 7 :ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا (9)

 0 .اهدعب امو ("5:ص) «رصتخملا» قعاوصلا :ميقلا نباو ءاهدعب امو (19١:ص)
 .هجيرخت قبس ثيدحلاو (50975 5946 /759) رانملا ةلجم ('©)

 .(516 /59) هسفن ردصملا (5)
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 هتابثإك لوزنلا ةفصل اضر ديشر تابثإ نايب نآلا دوصقملاو .نوملكتملا هضفر

 .ءاوتسالا ةفصل

 :لاقف «لوزنلا ثيدح» يف ةيميت نبا باتك ىلإ اضر ديشر راشأ دقل

 هيلإ عفر لاؤس باوج وه لوزنلا ثيدح يف لقتسم بانك ةيميت نبالو»
 يتلا تافصلا تابثإ ةديقع نم عرف ةلأسملا نأل ءهنع باوجلا يف لاطأف

 ةلزتعملاو ةيمهجلا هتعدتبا دقف اهيفن امأو ...ةمألا فلس اهيلع عمجأ

 نود اهضعب ليوأت يف نيملكتملا راظن فلتخاو «ةعدتبملا نم مهريغو

 هتارابع ضعب هنم لقنأ يننإو دنهلا يف عوبطم باتكلا اذهو .ءضعب
 2 .اهفورحب

 ةيميت نبا صوصن ىلإ راشأو ؛ءباوجلا ضعبو لاؤسلا صن لقن مث

 خيشل تهجو ةمهتل ًاعفد كلذو «هيبشتلا يفن عم ةفصلا هذه تابثإ يف

 ."”وه هلوزنب ىلاعت هللا لوزن هبش هنأب مالسإلا

 اذه يف طسب دق مالسإلا خيش نأ لوقلا ةلمجو» :هلوقب بقع مث

 هتافصو هتاذ ىف هقلخ ةهباشم نم هللا هيزنت ىلع لئالدلا نم هريغو باتكلا

 نم عنملاو اهنم هسفنل هتبثأ ام تابثإ عم «هلثم ىلإ دحأ هقبسي مل ام هلاعفأو

 ال ام هَ َلَع اوُلوُفَت نآو# :هلوقب انيلع همرح امم هنإف ءاهيف انئارآب مكحتلا
 ااا © نوما 3 2 200

 هذه يوارغملا دروي ملو «لوزنلا نم ديشر خيشلا فقوم وه اذه

 ىلع اهلمهأف رانملا ريسفت يف اهعبتت يتلا تايآلا يف درت مل اهنأل ةفصلا

 نم يه يتلا «ىلاعت هلل لعفلا تافص تابثإ يف ساسأ اهنأ ذإ ءاهتيمهأ

 .نيملكتملاو ةنسلا لهأ نيب فالخلا اهيف عقو يتلا ةيساسألا لئاسملا

 عومجم نمض] لوزنلا ثيدح حرش :ةيميت نبا عم نراقو (؟17/9/55) رانملا ةلجم )١(

 .اهدع امو )771١7/60( [ىواتفلا

 .(79/8/585) هسفن ردصملا :رظنا (6)

 .(77) ةيآلا «فارعألا ةروس (9)
 .(5877/95) رانملا ةلجم (5)

 فدو



 :ةمحرلا :اسماخ

 نم يهر '”4) محن ٌروُفَع# وهف ىلاعت هللا تافص نم ةفص ةمحرلا

 ددجتت ذإ لعفلا تافص نمو «نمحرلا مسا اهيلع لديو «تاذلا تافص

 اهب قلعتتف ءءاشي نم بذعيو هدابع نم ءاشي نم محري ىلاعت هللاف ءاهدارفأ

 وه ىلاعت هللاف ؛'"”«ميحرلا» مسا رابتعالا اذهب اهيلع لديو «هتردقو هتئيشم

 :ىلاعت لاق «ةنسلاو باتكلاب ةتباث ةفصلا هذهو 219 حيل نحيل
 اس ساهم

 , 24 تلا وذ وذ يَمْل تليرو# :لاقو 40 رس هِسْفَن لع ب 03 5-1

 شرعلا قوف هدنع وهف ًاباتك بتك هللا نإ» :ِهلك هلوق ةنسلا نمو
 هذه فلسلا تبثأ ةلدألا هذه ىلع ًءانبو 30 ”يبضغ تبلغ يتمحر

 ةقر ةمحرلا نأل ءاهمزاولب اهولوأو نيملكتملا اهركنأ كلذ عمو ,؟9ةفصلا

 3-5 اومعز - (80|هنع هرنم هللاو بلقلا يرتعت

 قولخملا ةمحرك تسيل ىلاعت هب قيلت
 امأو ..» :لاق 4س ّلك َتَعِسَو َتَمَحَيَو#» :ىلاعت هلوق دنعف

 )١( ةيآلا .فسوي ةروس )07(.

 .(5١٠و ؛ا/:ص) ةيطساولا حرش :ساره ليلخ :رظنا (0

 )١77(. ةيآلا «ةرقبلا ةروسو (؟) ةيآلا ءةحتافلا ةروس (9)

 .(١؟) ةيآلا «ماعنألا ةروس (4)
 .(15) ةيآلا «ماعنألا ةروس (6)
 يف ديجم نآرق وه لب# :ىلاعت هللا لوق باب .ديحوتلا :ك :حيحصلا :يراخبلا هاور (5)

 .ل004و الهول :ح #2 ظوفحم حول

 ام باب «ديحوتلا :ك :حيحصلا :يراخبلاو 00570 )١/ ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا (0)

 :هدنم نباو )557/١5(«: «نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ# :ىلاعت هلوق يف ءاج

 : ميقلا نباو « ساره حرش عم (6١٠:ص) ةيطساولا : ةيميت نباو 2( ا/؟) ديحوتلا

 .اهدعب امو (195١:ص) «رصتخملا» قعاوصلا

 قعاوصلا رصتخم :ميقلا نبا :رظناو (و ؟':ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا (4)

 .اهدعب امو (555:ص)
 )١65(. ةيآلا «فارعألا ةروس (9)
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 ةيلزألا ةميدقلا يتافص نم يهف «نيملاعلا يف ءيش لك تعسو دقف يتمحر
 ُهَمأ َناَكو# :ىلاعت هلوق دنعو .2"”...هتقلخ ذنم ملاعلا رمأ اهب ماق يتلا
 قحتسي نمل روفغ هنأ هتفصو هللا نأش ناكو» :لاق "”3©4) اًميِحَي اروُفَع
 . 0(. ..ةمحرلا تاحفنل ضرعتي نمب ميحر ةرفغملا

 ةيقيقح ةمحر هل نأو ...» :فلسلا بهذمل هريرقت قايس يف لوقيو

 يف لوقن اذكهو سفنلا يف لاعفنا يه يتلا انتمحر هبشت ال هل ةفص يه
 ْ 00000 290. .ىلاعت هتافص رئاس

 نيب نوعمجي فلسلا نأو ...» :رخآ عضوم يف ًاضيأ لوقيو

 ةبحملاو ةمحرلا نم هسفن هب فصو امب هفصوو هناحبس هللا هيزنت نيرمألا
 تافصلا هذه نيب ةقرفتلا يف مكحتلا مدعو كلذ ريغو بضغلاو اضرلاو
 نإ نولوقيف «مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارإلاو ملعلا تافصو
 ملعك سيل هملع نأ امك ءرشبلا ةمحرك تسيل ةيقيقح ةمحر ىلاعت هتمحر
 , 220(. . رشبلا

 لعف ةفص اهنأ امك تاذ ةفص ةمحرلا ةفص نأ ديشر خيشلا نيبيو

 دابعلا ةجاح دنع لعفلاب ةمحرلاب فصتم ىلاعتو هناحبس هنأو ...» :لوقيف
 اهقلعت يف رظنلا فرصب دبألاو لزألا يف هل ةتباث ةفص كلذ عم اهنأو ءاهيلإ
 . "”«ةمزاللا ةلماكلا هتافص نم ةمحرلا نإ» :لوقيو 2”. . . .دابعلاب

 :لاقف نيملكتملا ةقيرط ىلع ةمحرلا رسف دق هذبع لمحم خيشلا ناكو

 وهو ...بلقلاب ملي ىنعم يهو ةمحرلا نم ناقتشم ميحرلاو نمحرلاو)

 )١( رانملا ريسفت )49/ 77١(.

 .(95) ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)

 .(”697/6) هسفن ردصملا (6)

 71١(. /؟8) ًاضيأ ةلجملاو (ا/ا/ )١/ هسفن ردصملا (:4)

 .(5/579"67) رانملا ةلجم (6)

 1١(. /19/) هسفن ردصملا (9)
 .(08 /؟) رانملا ريسفت (0)
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 اهرثأ ةمحرلا نم هيلإ ةبسنلاب دوصقملا ىنعملاف . . .ىلاعت هللا ىلع لاحم

 .,06©2...ناسحإلا وهو

 :لاقف « ؛فلسلا بهذم ىلع اهل ًاتبثم هلوقل ادار ديشر خبشلا هبقعتف

 ةرعاشألا يملكتم هين عت 4+ ص) ةمحرلا ىنعم يف انخيش نع هانلقن

 وأ تاذلا تافص نم تسيل ةمحرلا نأ : هلصحمو ...مهيرسفمو ةلزتعملاو

 بجيف هيلع يوغللا اهانعم ةلاحتسال ىلاعت هتاذب ةمئاقلا يناعملا تافص

 «قازرلاو قلاخلاك لاعفألا ةفص نم نوكتف ناسحإلا وهو اهمزالب اهليوأت

 الف ةدارإلا ةفص ىلإ عجرتف ناسحإلا ةدارإب اهليوأت نكمي :مهضعب لاقو

 يدهل ةفلاخملا ةلطابلا نيملكتملا ةفسلف نم لوقلا اذهو .ةلقتسم ةفص نوكت

 ام رئاسو ةردقلاو ةدارإلاو ملعلا ةفصك ةمحرلا ةفص نأ قيقحتلاو .ءفلسلا

 . "”(.. .يناعملا تافص ةرعاشألا هيمسي

 نّيبف «ىلاعت هللا تافص نيب مهتقرفت يف نوضقانتم ةرعاشألا نأ قحلاو

 00 مكحتلا اذه ببسو» : : الئاق ةقرفتلاب مكحتلا اذه ببس ديشر خيشلا

 هنأ اونظو هقلخب ىلاعت هللا هيبشت نم لصنتلا اودارأ مهنأ وه ليوأتلا ىلإ مهل

 اهورسفف ضعغبلاو ةبحملاو بضغلاو ةمحرلا تافص لثم يف اذه مهمزلي

 حرفلاو اضرلاو ةبحملاو ةفأرلاف ةلخادتمو ةلطعم اهيناعم تراصف اهتاياغ بسحب

 ةباثإلاو ناسحإلا ةدارإ وأ ناسحاإلا الإ مهدنع اهل لولدم ال اهانعم يف امو

 . ".. .ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا تافص يف مهمزلي ال هنأ اونظ امك ءالثم

 اذه .هنم اورف يذلا لثم هيلإ اوبهذ اميف مهمزلي ةرعاشألا نأ قحلاو

 :لوقيف هيبشتلا ةهبش يف مهعوقو ببس ركذ دعب ديشر خيشلا هنيبي يذلا

 نأ نومعزيف قولخملا ىلع قلاخلا نوسيقي ةعدتبملا نأ كلذ ...»

 ءالقنو اًلقع عونمملا هيبشتلا مزلتست ةيهلإلا تافصلا كلتل ةيقيقحلا يناعملا

 .(53/1) هسفن ردصملا )١(

 .(ا/1/ ا/١/5) هسفن ردصملا (9)

 77١(. /7؟8) رائملا ةلجم (")



 ةيزاجم يناعم ىلع اهلمحو اهلولدم نع اهيلع ةلادلا ظافلألا جارخإ بجوف

 يف ةلمعتسم يه ةيزاجملا يناعملا كلت نأ مهتافو .لقنلا عم لقعلا قفتيل

 ىلإ هناسحإب ىلاعت هللا ةمحر , اولوأ نيدلاف ٠ «ةيقيقحلا -| يناعملاك تاقولخملا

 ةعدبلا هذه مدهي فلسلا ٠ بهذمو . .ًاضيأ ىلاعت هللا ىلع لاحم مهلامعأو

 هتبثأو هسفنل هتبثأ ام ىلاعت هلل تبثت اننأ :هتصالخو . . .اهساسأ نم اهتهبشو

 عم ةغللا نم ةلدابتملا ةحيحصلا اهيناعمب هلاعفأو هتافص نم لك هلوسر هل

 ةبحمك تسيل هدابعب هتمحرو هئايلوأو هئايبنأل هللا ةبحم نوكك هيزنتلاب لوقلا

 اا . . مهملعك سيل هملع نأ امك . مهنيب اميف مهتمحرو نيقولخملا

 ظافلألا هذه نإ نولوقي ال مهف فلسلا بهذم وه اذهو ..» :لوقيو

 هللا ةمحر نأ ىنعمب اهرهاظ يه اهنإ نولوقي الو ةرملاب ىنعم اهل مهفي ال

 .©0(.. .هديك هديو ناسنإلا ةمحرك

 قيقحت يف هروطت ةمق ىلإ لصو دق ديشر خيشلا نوكي قيقحتلا اذهبو

 فلسلا بهذمل همهف لوقنلا هذه نم انل نيبت دقو «هدييأتو فلسلا بهذم

 .ةيفيكلا ضيوفتو ىنعملا مهف يف

 :ةهاركلاو بضغلاو اضرلاو ةبحملا :ًاسداس

 بحي هلأ نول :ىلاعت لاقو "”69(4 يحمل بي هنأ نإ :ىلاعت لاق

 ال رو :لاقو 2 © َنيِرْفَكْلا تي كَ ّنإَهم :لاقو د 1 َنيِقّتَمْل

 بضَعَو» :لاقو ("4ْذنَع اوي ْبَع ُهَنأ ضر :ىلاعت لاقو 2” «داستقلا ثم

 )١( هسفن ردصملا )6757/59(.

 )١198/7(. هسفن ردصملا :ًاضيأ رظناو «(48 /) رانملا ريسفت (؟)
 )١96(. ةيآلا نم «ةرقبلا ةروس (9)
 2/57 ةيآلا نم «نارمع لآ ةروس (14)

 .(717) ةيآلا نم «نارمع لآ ةروس (6)
 )7١0(. ةيآلا نم «ةرقبلا ةروس (5)
 )٠١١(. ةيآلا نم «ةبوتلاو )١١9(«2 ةيآلا نم «ةدئاملا ةروس (0)

 هال



 نكلو# :لاقو ">4 َزْمَبلَو ْرِهِتلَع ُهَنَأ َبْضَعَوط :لاقو .'"'”4ُمَنَمْلَو ِهّينَع ُهَلل
 هذه مامأو .يناعملا هذه دكؤت ةريثك تايآ كانهو . "74 مُهَتاَصِينأ هَل :( ركس
 ىلاعت هللا باتكل ًاعابتا ةفصلا هذه تابثإ نم ةنسلا لهأل دب نكي مل صوصنلا
 مل ىلاعت هللا باتك يف ةتباثلا ةريثكلا صوصنلا هذه نكلو .؟؟”ههبهذمل ًادرطو
 . اهل نيملكتملا ليوأت نود لحت

 «ىلاعت هب قيلي ام ىلع ىلاعت هلل تافصلا هذه اضر ديشر تبثأ دقو
 يتلا تايآلا نم ًاددع هقايس دعب لاقف .اهليوأت نيملكتملا ىلع ركنأو
 ضد «تايآلا هذه يف ىضرلاو بحلا هسفن ىلإ ىلاعت هللا دنسأ» :اهتدروأ

 هنأ رك نكلَو» ةروسلا هذه نم هركلا هسفنل تبثأ امك «ىرخأ 7
 هذه 77 نوملكتملاو ءىرخأ روس يف بضغلاو طخسلاو 274 مُهَئاَِ
 مزاول نم باقعلابو «ىضرلاو بحلا مزاول نم ناسحإلاو ةباثإلاب تافصلا
 هذه دعت نيذلا هديبعب قلاخلا هيبشت نم ًارارف ٠ .«بضغلاو هركلاو طخسلا

 تابثإ حلاصلا فلسلا بهذمو .اهنع هللا هزنتي مهل ةيسفن تالاعفنا تافصلا

 ءاهراثآ اهيلع بترتت هب قيلت تافص هبضغو هاضرو ههركو ىلاعت هللا هتبثأ ام

 هملعو هسفنو هتاذ نأ امك ءرشبلا تافص نم اهمساب ىمس ام لئامت ال يهو

 , 90... قرف الب مهتردقو مهملعو رشبلا تاوذ لثامت ال هتردقو

 :امهو نيتيبهذلا فلسلا اتدعاق قبطي «اضر ديشر» ىرن صنلا اذه يفو

 يف لوقلاك تافصلا ضعب يف لوقلاو .تاذلا يف لوقلاك تافصلا يف لوقلا

 )١( ةيآلا نم ءءاسنلا ةروس )97(.

 .(5) ةيآلا نم «حتفلا ةروس (9)

 .(55) ةيآلا «ةبوتلا ةروس (9)

 امو (8١٠:ص)و اهدعب امو (١١١٠:ص) :(ساره حرش عم) ةيطساولا :ةيميت نبا :رظنا (5)
 .اهدعب

 :يدادغبلاو «(7599:ص) ديهمتلا :ينالقابلاو «.(5: ص) سيدقتلا ساسأ :يزارلا :رظنا (©)
 .( 4١ ع: ص) نيدلا لوصأ

 .(55) ةيآلا «ةبوتلا ةروس (5)

 0( رانملا ريسفت )١1١/ ١٠١١(.

 فدل



 .ديهمتلا يف ترشأ امك ةيميت نبا تاباتك نم هدافتسا امم وهو ءرخآلا ضعبلا

 هجولاك تافصلا هذه نم ًاددع هقايس دعب رخآ عضوم يف اضر ديشر لوقيو

 تاكرحو ءاضعأ ثداحلا يف يه يتلا تافصلا هذه لثمو» :نيعلاو ديلاو

 ةمحرلاو ةبحملاك ةيسفن تالاعفنا ثداحلا يف يه يتلا تافصلا ءءاضعأ

 ىلاعت هللا هيزنت عم اهرهاظ ىلع اهنورمي فلسلاف ةهاركلاو بضغلاو اضرلاو

 الاعفنا تسيل هنأشب قيلت ةبحم ىلاعت هلل نإ :نولوقيف نيقولخملا تالاعفنا نع

 القتسم ًاثيدح ةبحملا نع ىرخأ ةرم ثدحتيو .20* 2. . .سانلا ةبحمك ًايسفن

 ناسل ىلعو هباتك يف ىلاعت هللا ىلإ تدنسأ يتلا تافصلا نم بحلاف» :لوقيف

 «رشبلا بح هبح هبشي الو «هنأشب قيلي امك ضغبيو بحي ىلاعت وهف ديل هيبن

 رشبلا ملع هبشي ال هملع كلذكو 4 ولك سيل# رشبلا هبشي ال هنأل

 هتلوأت امك ءازجلا نسحو ةبانإلاب هبح لوأتن الو ءمهتردق هبشت هتردق الو

 ىلإ انجتحال الإو . . .هيزنتلا ىلإ هيبشتلا نم ًارارف ةرعاشألا نم ريثكو ةلزتعملا
 رهاوظ نع اهيناعم نوجرخي الو اهنولوأتي ال مهو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلا ليوأت

 ال هب قئاللا هنوؤش نم نأش هدابع نم اهيقحتسمل ىلاعت هتبحمف ءاهظافلأ

 ا"(. .اهتيفيكو اههنك نع ثحبن

 يفني ال وهو اهمزاول نم وهف ةفصلا هذهل نولوأتملا هركذي ام امأو

 يذلا ىنعملاب ىلاعت هللا ىلإ هركلا وأ ضغبلاو بحلا بسني» :لوقيف ةفصلا
 . 402. .امهدض هدضو ةباثإلاو اضرلا بحلا مزليو قيلي

 هفصوو هناحبس برلا هيزنت :نيرمألا نيب نوعمجي فلسلا نإ» :لوقيو
 دريو .'”0..بضغلاو ءاضرلاو ةبحملاو ةمحرلا نم هسفن هب فصو امب

 هنورسفي هللا بضغو...» :الئاق بضغلا ةفصل هدبع دمحم هخيش ليوأت

 بهذم ىلع قبطني يذلاو «مامإلا ذاتسألا مهقفاوو «باقعلا وهو همزالب

 )١( رانملا ريسفت )”/ ١91١(.

 ةيآلا نم «ىروشلا ةروس (؟) )١١(.

 )*( رانملا ريسفت )8/5/"57(.

 .(؟/5) هسفن ردصملا (4)

 .(6757/5؟9) رانملا ةلجم (©9)
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 . "270هماقتناو هتبوقع هيلع بترتي ىلاعت هنوؤش نم نأش هنإ : لاقي نأ فلسلا

 تافصلا هذه نم فقوملا اذهو .اهمزالو ةفصلا نيب ةقرفت هذهو

 عنص بجع نمو) : الئاق ةيربخلا تافصلا ركنأ نم ىلع اضر ديشر ركنيو

 رادم اهيلع يتلا تافصلا نم اهودعو مالكلاو رصبلاو عمسلا اوركذ مهنأ مهضعب

 ةمحرلاو ةمكحلا اوركذي ملو «ةيعمس تافص اهومس مهنأ ىلع ةيهلألاب ناميإلا

 . "”(. .رهظأ اهيلع ةيلقعلا لئالدلاو اهب درو عمسلا نأ عم ةبحملاو

 ؛تافصلا هذه در ىلع لقعلاب جاجتحالا نوعدي نوملكتملا ناك اذإو

 نود اهب دارفنالا نومعزي ىتلا ةيلقعلا ةلدألا ةيحان نم ليوأتلا لهأ عم مالكلا

 لامكلا تافص نم امهالك ءامهيحرتجمو ملظلاك ؛رشلاو ءرفكلاك لطابلا

 ىلعأب .دوجولا بجاول هبجوي لقعلاف ًاضحم الامك ناك ام لكو « ضحملا

 هذه تابثإ ىلع لقنلا عم لقعلا قفتا دقف .نكمملا دوجولل هنم نوكي امم

 . 00. .سانلا رايخ يف يه امم لمكأ ىنعمب هلل تافصلا

 :كحضلاو بجعلا :ًاعباس

 َتَيَع لكب# :ىلاعت لاق «باتكلا صنب ىلاعت هلل بجعلا ةفص تتبث
 لاق دقف .كلذ ىف باتكلل ةقدصم ثيداحألا تءاج امك 2004 يورو

 )١( رانملا ريسفت )58/1١(.

 )5١5/9(. هسفن ردصملا (90)

 .(7١5؟/) هسفن ردصملا (9)
 )١١١/11١(. رانملا ريسفت (54)

 نوقابلا أرقو «فلخو يئاسكلاو ةزمح ءاتلا مضب أرق دقو (١؟) ةيآلا «تافاصلا ةروس (5)
 .(5094 408 /؟) رشبلا ءالضف فاحتإ :انبلا :رظنا .اهحتفب

 لاا



 دقل» :لاقو .6"'"2لسالسلاب ةنجلا نولخدي موق نم هللا بجع» :ي يبنلا

 :ملسم ةياور يفو 22"(. .ةنالفو نالف نم كحض وأ لجو زع هللا بجع

 نم «كحض» سنأ ثيدح نم ايندلا يبأ نبا دنعو «"”كش ريغ نم «بجع»

 :هل لاق امل هدبع نم كحض ىلاعت هللا نأ :ملسم دنعو كش ريغ

 .''"نيتفصلا نيتاه فلسلا تبثأو :2©*”«نيملاعلا بر تنأو ىب ءىزهتستأ»

 . نوملكتملا امهلوأو

 ةلجم نم يناثلا ءزجلا ىف كحضلاو بجعلا رسف دقف اضر ديشر امأ

 ةيشاحلا يف قلع ةيناثلا ةعبطلا يف مث «لوبقلاو اضرلاب :ىلوألا ةعبطلا رانملا

 لوبقلاو اضرلاب ىلوألا رانملا ةعبط ىف كحضلا وأ بجعلا انرسف» :اللئاق

 هلامكب قيلي كحضو بجع هنأ فلسلا بهذمو .ةيرعشألا ةقيرط ىلع
 . "ماع رشع انثا نيتعبطلا نيب ناك دقو . © 0(نيقولخملا ةهباشم نع ههزنتو

 هللا ىلإ بجعلا دانسإ ثيدحلا يف حص نكلو . . .» :بجعلا ةفص نع لوقيو

 امم رشبلا بجعك سيل هب قيلي بجع :لاقي نأ هلثم ىف فلسلا ةقيرطو «ىلاعت

 , 3000. . . هنم بجعتملا نم اضرلاب نورثكألا هلوأتيو «هببس نولهجيو هرمأ نوربكي

 ديشر اهتبثأ يتلا تافصلا عيمجو كحضلا ةفصو ةفصلا هذه تابثإو

 ينإو «مهدعب نمف ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا جهنمل قفاوملا قحلا وه اضر

 الإ ءادج بابلا اذه يف قفو اضر ديشر نإ  ًاقحم نوكأ نأ وجرأو  لوقأ

 .(118/5) 701١ :ح «لسالسلا يف ىراسألا : باب «داهجلا :ك «حيحصلا : يراخبلا هاور )0(

 )6560١/8(. 5849:ح ءرشحلا ةروس «ريسفتلا :ك ء«حيحصلا :يراخبلا هاور (9)

 .(15714/5) )5١94( ١الا؟ :ح ؛ةمعطألا :ك «حيحصلا :ملسم (6)

 )50١/4(. يرابلا حتف :رجح نيا :رظنا (5)

 .(9١1ل١4/1) (١مال) ٠١" :ح «ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم (©)

 ةيطساولا :ةيميت نبا :رظناو 559(4و 5452 545 )١/ ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا (5)

 .(158- 1١67 :ص)

 8١(.  ا/ل9:ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا (0
 .ةيشاحلاب ١18( /75) رانملا ةلجم (8)

 )١/5(. رانملا ةلجم :رظنا (4)

 )١٠١( رانملا ريسفت )١1١5/5(.
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 خيش لضفب مث ىلاعت هللا لضفب ناك قيفوتلا اذه نإ :نانئمطاب ًاضيأ لوقأ يننإ

 ديشر اهيلع فقو يتلا تاقيقحتلا هذه يف ببسلا ناك يذلا ةيميت نبا مالسإلا
 الو اضر ديشر عاطتسا ام هللا همحر مالسإلا خيش هبتك ام الولو ءاضر

 بهاذم ةرطيس دعب سمطت نأ تداك ىتلا قئاقحلا هذه بتكن نأ انعطتسا
 ىلع َنَم ىلاعت هللا نأ الإ .ةماعلا لوقع ىلع ىتح مهراكفأو نيملكتملا

 تاليوأت ببسب» لوقي امك هنإف رثعت وأ اضر ديشر هيف ددرت ام امأو
 مولعل هبلط يف دمتعا دحأ اهنم ملسي الف مهبتك يف ترشتنا يتلا نيملكتملا
 هنأ نلعي ءىتف ام اضر ديشر نأ ىلع .20. . .ةجئارلا دئاقعلا بتك ىلع نيدلا

 يف فيعضلا ملقلا تارثع نم وهف ةديقعلا هذه مهوي ام انمالك يف عقو

 .ماعلا راذتعالا اذه اولبقي نأ عيمجلا نم وجرأ ينإو , 0(. .نايبلا
 بجعلاو ىضرلاو بضغلاو ةمحرلاو بحلا تافصل هتابثإ نأ بير الو

 ىلع رثعت وأ هيف ددرت ام لمحيو هدنع فلسلا جهنم حوضو ىلع ليلد وهل

 ىلع هل ماتخلا نسح وه ةيريخلا تافصلا هذهل هتابثإ نوكيو ةمدقتم ةلحرم

 هتذمالت هب ًارثأت سانلا دشأ ناكو .تيصلا ةعئاذ هتلجم ةطساوب ملاعلا
 :سسؤملا مهسأر ىلعو «ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةعامج يف نويرصملا

 . "”ىقفلا دماح دمحم

 )١( رانملا ةلجم )#"”/ 589(.

 .(5 /") رانملا ريسفت (')

 ىلع درلا» باتكك «حلاصلا فلسلا جهنم نايب اهيف «ةيفلس بتك ةدع يقفلا دماح عبط دقل (*)

 لوألا باتكلا ببسبو «يرجآلل ةعيرشلا باتكو ؛يمرادلا ديعس نب نامثع «يسيرملا رشب
 (10 80/9 /؟0) ديحوتلا ةلجم :رظنا .فلسلا بهذم موصخ ببسب ةريبك ةيضق تئدح
 (9١/١٠/18)و .اهدعب امو (57//١10)ديحوتلا ةلجم :ًاضيأ رظناو
 .اهدعب امو ("١:ص) ةيهلإلا تافصلا :ليكولا نمحرلادبع :رظناو ((©55) ًاضيأو
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 هك

 1ْ 2 :عبارلا لصفلا

 ةيهولألا تابثإ يف اضر ديشر جهنم
 عدبلاو كرشلا يفنو

 :ثحابم ةثالث هيفو

 :بلاطم ةثالث هيفو ؛ةيهولألا تابثإ :لوألا ثحبملا

 .هلإلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ةدابعلا :يناثلا بلطملا

 .اضر ديشر اهركذ يتلا ةدابعلا عاونأ ضعب :ثلاثلا بلطملا

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؛هرهاظمو كرشلا يفن :يناثلا ثحبملا

 .كرشلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .كرشلا ماسقأ : يناثلا بلطملا

 .كرشلا أشنم :ثلاثلا بلطملا

 .هتواسمو كرشلا دسافم : عبارلا بلطملا

 .كرشلا رهاظم :سماخلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؛اهرهاظمو عدبلا ضفر :ثلاثلا ثحبملا

 .ًاعرشو ةغل ةعدبلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ديشر خيشلا اهل ضرعت يتلا عدبلا رهاظم :يناثلا بلطملا

 كدر





 «ةدابعلا ديحوت :وأ .ةيهولألا ديحوت :وأ «ىلاعت هّلل ةيهولألا تابثإ

 .دحاو ىمسمل ءامسأ اهلك يه «ةدارإلاو بلطلاو دصقلا ديحوت :وأ

 ذإ ىلاعت هللاب ناميإلا ماسقأ نم نيقباسلا نيلصفلا ميسق لصفلا اذهو

 :ةيهلإلا ىنعمو .هتيهولأو هتافصو هتيبوبرب ناميإلا ن نمضتي ىلاعت هب ناميإلا

 ءاجرلاو فوخلاو بحلاب هنودرفيو ًاهولأم ًابوبحم هناحبس هنوذختي دابعلا نوك
 . '”بلطلاو لكوتلاو ةعاطلاو رذنلاو ةبوتلاو تابخإلاو

 هيلع لدت ام وهو ينعي  ةيهولألا ديحوت نإ :لوقن ىرخأ ةرابعبو
 نم اهب مهدبعت يتلا مهلاوقأو هدابع لاعفأب ىلاعت هللا دارفإ :- ةقباسلا هتايمسم

 وأ «فاوطلاو ةالصلاك :ةيندب وأ ءءاجرلاو بحلاو فوخلاك :ةيبلق تادابع

 .جحلاك هضعب وأ كلذ عمجي ام وأ تاقدصلا رئاسو ةاكزلاك : ةيلام

 تناك هريغل تفرص نإف .هدحو ىلاعت هلل الإ فرصت ال تادايعلا هذهف

 .رفغي ال ًاكرش
 هلوق :اهنم «ةريثك تادابعلا عاونأب ىلاعت هللا دارفإ بوجو ىلع ةلدألاو

 د كب رن ال 7 ةيعلا تولي قلعت َقيعَو تشم قاس نإ لث) :ىلاعت

 هل حل

 كب

 ل هَل ][ وهال :لجو زع هلوقو .''77(74 يلننلأ ُلََأ انأَ تل َكَِدي

 .(0:ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا )١(
 ديحوتل يلامجإ نايب اذه» :ديشر خيشلا لاقو ١77(« - 177) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 )14١/8(. رانملا ريسفت «. . .لمعلاب ةيهولألا

 16ه



 0 تا

 . "74 افتح ند

 هاا مع 2 مسا ا ماو# سر 5 سم ربح 32 مارس 2
 هَل َنيِصخم هنأ اودع | أدم وا :هلوقو .6”"2تي ص َنيِصلِخَم ةوغذاف وه

 . 204 ًاًئسعي ِنئوليَو ُهَّيِ آّلِإ أكدبَس الأ َكُّيَر ىَصيو## :ىلاعت لاقو
 م 01

 انا وب رس آو هَل اوُدَبَْعأَو» :لجو زع هلوقو

 ةدابعلل قحتسملا وه هللا نأ ررقت ىتلا ةميركلا تايآلا نم كلذ ريغو
 «ناك نم ًانئاك ءهاوس دحأل سيلو ةيلعفلاو ةيلوقلاو ةيداقتعالا اهعاونأ عيمجب
 . ةدابعلا عاونأ نم ءيش يأ

 ءريرقت متأ ىنعملا اذه  ىلاعت هللا همحر  ديشر خيشلا ررق دقلو

 اهتقيقحو ةدابعلا ىنعم نيبو «دوبعملاب هلإلا رسف دقلف ءنايبلا حضوأ هنيبو
 هانعمو كرشلا ركذو ءاهيلإ كرشلا برست ففيكو اهعاونأ ضعب ركذو
 .لصفلا اذهب ةقلعتملا لئاسملا نم كلذ ريغو اهعاونأو ةعدبلاو :هرهاظمو

 هجهنم ىلع فقتل لصفلا اذه لئاسم يف هئارآل ضرعن يلي اميفو
 .قيفوتلا يلو ىلاعت هللاو «هيف يليصفتلا

 )١( ةيآلا ءرفاغ ةروس )56(.

 ةيآلا «ةنيبلا ةروس (؟) )0(.

 )*( .(؟7) ةيآلا «ءارسإلا ةروس

 )5( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )5"(.

 عك



 :لوألا ثحبملا

 :لوالا بلطملا

 هلإلا فيرعت
 لكبو - لوقأو «هلإلا ىنعم يف - ديعب رثأ هل ناكو - ريبك أطخ عقو دقل

 يف راظنلا هيف عقو لب ءطقف سانلا ةماع هيف عقي مل أطخلا اذه نإ  ىسأ

 وه أطخلا اذه أشنمو «لدجلاو مالكلاو ةفسلفلا ةقيرط ىلع دئاقعلا ملع

 ببسو ءاهانعم مزاولب اهلامعتساو ميركلا نآرقلا ظافلأ لولدم نع ةلفغلا

 ةيفسلفلا تاحالطصالاو تايرظنلاو راكفألاب سوؤرلا ءالتما وه :رخآ

 . "7ةثداحلا

 ديشر خيشلا هنيب ام اذه .«هلإلا»و «برلا» ىنعم نيب طلخلا عقو دقل

 لاقف .برعلا ةغلو نآرقلا ظافلأ هيلع لدت يذلا «هلإلا» ىنعم نيبو هللا همحر

 :أطخلا اذه أشنم ًانيبم

 ةغللا ىف نآرقلا ظافلأ لولدم نع ةلفغلا أطخلا اذه أشنمو ...»

 :ةغللا يف هانعم نإف «هلإلا» ظفلك ةيفرعلا اهانعم مزاولب اهلامعتساو «ةيبرعلا
 نكي ملو ءهضعب الو هلك ملاعلا رمأل ربدملا الو قلاخلا ال ًاقلطم دوبعملا

 .فرصتب ١١7 ١١7( /8) رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم )١(

 تي



 نأ نودقتعي ةهلآ مهتادوبعم نم اهريغو مهمانصأ اومس نيذلا برعلا نم دحأ

 امنإو «هرومأ نم ًأرمأ ربدي وأ ملاعلا نم ًائيش قلخ اليه وأ ىزعلا وأ تاللا

 نآرقلا جتحي كلذلو ...«برلا ظفل ىنعم يف لخدي ملاعلا رومأ ريبدت

 اقلطم دبعي اهلإ نوكي نأ حصي ال ربدملا قلاخلا ريغ نأب عضاوم يف مهيلع

 ديحوت نم هب نوفرتعي امب جتحي هنإ نيققحملا ضعب لوق ىنعم وهو
 وه ةغللا هذه ىف هلإلا نإف ...ةيهولألا ديحوت نم هنوركني ام ىلع «ةيبوبرلا

 ْ .©0(. . .ًاعونصم ناك نإو ةطساولاب وأ تاذلاب دوبعملا

 «قح ريغب مأ قحب يأ ءًاقلطم دوبعملا وه هلإلا نأ ديشر خيشلا ررقيف

 رركيو .عارتخالا ىلع رداقلا وأ .قلاخلا هانعم سيلو  هلإ وه دوبعم لكو

 .ًاريثك ىنعملا اذه ديشر خيشلا

 ٍدَنِس يف َصْرَأْلاَو ِتْومَسلأ َقَلَح ىلا ُهَّنَأ ُمكَيَر كرإ# :ىلاعت هلوق دنعف
 . '"”4ٍراَيَأ

 «دوبعملا وه هلإلاو «ىبرملا ربدملاو كلاملاو ديسلا وه برلا» :لاق

 هبسكب هنع زجعي ام ىلإ ةجاحلاب روعشلا دنع ناسنإلا هيلإ هجوتي يذلا :يأ

 هيلإ برفتيو ( عفنلا بلج وأ رضلا فشكل هوعديف هل بابسألا ةدعاسمو

 ءهلجأل وأ همساب حبذلاو هل رذنلابو هيضرت نأ ىجري يتلا لامعألاو لاوقألاب

 نإ .
 . 7(. . .هنود

 نيبو هنيب ًاقرفم هلإلا ىنعم ديشر خيشلا ررقي ًاضيأ صنلا اذه يفو
 .هريغ عم وأ هدحو «هيلإ أجتلملاو هيلإ برقتملا دوبعملا هنأ ذإ «برلا ىنعم

 .ًاقلطم هلإلا ىنعم وه اذهف

 نباو )١74/١(« ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :عم نراقو ١١7 ١١7( /4) رانملا ريسفت )١(
 نب دمحمو «(8:ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملاو )١9/5(« نيكلاسلا جرادم :ميقلا

 .[ديرفلا عماجلا نمض] :١١4( ص) تاهبشلا فشك :باهولادبع

 .(04) ةيآلا «فارعألا ةروس (؟)

 .(548 5585 /8) رانملا ريسفت (9)

 ك1



 نأ ِةِلَك ميهاربإ نع ىلاعت هللا هاكح ام رهاظ» :رخآ عضوم يف لوقيو

 .ةهلآ ًابابرأ بكاوكلا نوذختيو ًابابرأ ال ةهلآ مانصألا نوذختي اوناك هموق
 ىه ةدابعلا نإف ...ًاهلإ هذختا دقف ًائيش دبع نم لكف ءدوبعملا وه هلإلاف

 ْ .©30.. .يلمع وأ يلوق ميظعت لكو ءاعدلاب هجوتلا

 اذه ؟ىلاعت هللا ةدابع ىف كرشلا لخدي فيكف ًاحيحص كلذ ناك اذإو
 هريغل ةدابع لك عارتخا يف لصألاو» :هلوقب ديشر دمحم خيشلا هنيبي أم

 :نارمأ ىلاعت

 يف ىلاعت هتردق رهاظم ضعب اوأر لوقعلا ءافعض ضعب نأ :امهدحأ

 ىه ءالؤه ةينثوو ....قولخملا اذهل ىتاذ كلذ نأ اومهوتف هقلخ ضعب

 ْ ْ . ةلفاسلا ةينثولا

 عفنلا رهاظم يف ةيصوصخلا تاذ تاقولخملا ضعب ذاختا :امهينا

 .©”2.. .هيلإ برقتو هدنع عفشت «قحلا هلإلا برلا ىلإ ةليسو رضلاو

 ؛نيتهجلا نيتاه نم ةدابعلا يف كرشلا لوخد نأ انه خيشلا نيبف

 :ةينثوك اهسفن تاقولخملا ضعب ةدابع يه ىلوألا نأو .ةطساولاو «ميظعتلا

 ةينثو :ةيناثلاو «ةلفاس ةرخأتم ةينثو ىهو ءاهتاذل رانلا وأ بكاوكلا دبعي نم

 ىقرأ ةينثو يهو «ىفلز هللا ىلإ هبرقتل ةكئالملا وأ ءايبنألا دبعي وأ اهدبعي نم
 لك يبنلا ةثعب نمز برعلا ةينثو اهلاثمو .كلت نم

 (دوبعملا» هنأ نم (هلإلا» ىنعم يف ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلا اذهو

 نم ًاهلإ هذختا دقف ًائيش دبع نمف .ملعلا لهأ عامجإب حيحصلا وه

 ءاعدلاك .دابعلا لاعفأب ىلاعت هللا ديحوت وه :ةيهولألا ديحوتف ."”هللا نود
 .'*خلإ .. .ةيشخلاو فوخلاو ءاجرلاو

 .(658/ا/) هسفن ردصملا )1١(

 .(054 /1/) رانملا ريسفت (9)

 /؟) ةينسلا رردلا :باهولادبع نب دمحمو :«(06 :ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا :رظنا 6

 .(0ل4١ #٠

 .(58 57 //؟) قباسلا ردصملا :باهولادبع نب دمحم (5)

1. 



 هل صالخإلاو ىلاعت هلل تادابعلا عيمج فرص ىلع ديحوتلا اذه موقيف
 هدحو هيلإ هجوتلاو هل كيرش ال دحاو هلإ هنأ داقتعا :هانعم هللا ديحوتف .اهيف

 وهو قحب دبعي يذلا وه قحلا هلإلاف» :ديشر خيشلا لوقي .2'"ةدابعلاب
 ةقيقحلا ىف ةهلآ ريغ ىهو .ًادج ةريثك قح ريغب دبعت ىتلا ةهلآلاو ءدحاو

 ْ 2 ."0مهولا اهريثي يتلا ةلطابلا ىوعدلا يف نكلو

 لوقي امك "04ه اَّلِإ َهلإ ل ُدِحَو ُدَلِإ ٌكَهَلِإَو## :ىلاعت هلوق ىنعمف
 قحتسم هلإ ال دحاو هلإ ةدابعلاب قيقحلا قحلا مكهلإو ...» :- ديشر خيشلا

 .'؟!(ادحأ هب اوكرشت الف ءوه الإ اهل

 :ديشر خيشلا لوقي امكو - هانعم  ةدابعلا يف وأ ةيهولألا يف كرشلاو

 ايلا . .هوحنو ءاعدلاب ىلاعت هللا ريغ ةدابع»

 نينئاك» :لاق 0 نود نِم ِنْيَهلِإ ...# :ىلاعت هلوق ىنعم يفو

 هدارفإو هللا ديحوت كلذب نيزواجتم مكنوك لاح :وأ ...هللا نود نم

 - لالقتسالاب رضيو عفني ذختملا اذه نأ كرشملا دقتعا ءاوس . . .ةدابعلاب

 رمألا شعب هضيوفتو هايإ هللا رادقإب رضيو عفني هنأ دقتعا وأ - ردان وهو

 , "960. .هيلإ

 هلوق نم دارملا وه ةيهولألا ديحوتل ىنعملا اذه نأ ديشر خيشلا ررقيو
 ديحوتلاف» :لوقيف .«"4”2©) ْنوُدْبْمِل اَلِإ ىدإلاو َّنِْل ُتَْلَع اَمَو» :ىلاعت

 ؛رشبلا نافرع هيلإ يقتري ام ةياغ وه ةينثولاو كرشلا بئاوش نم صلاخلا

 .(١١:ص) ديحوتلا ةوعد : ساره ليلخ دمحم (؟١)

 . 257 /9) رانملا ريسفت (؟)

 .(157) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9

 .(08 /؟) رانملا ريسفت (؟)

 .(987 )١١/ رانملا ةلجم (8)

 )1١15(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (5)

 . 0751/9 رانملا ريسفت 00
 .(05) ةيآلا «تايراذلا ةروس (8)
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 ىلع 4(©) زودت الإ ىنإلاو َّنَعَل ُتْفَلَح امو :ىلاعت هلوق نم دارملا وهو
 كا .مهنم درف لكل هلوصح يضتقي ال وهو «ةياغلل ماللا نأب لوقلا

 نإ» :لوقيف سفنلا ىف هرثأو ءديحوتلا اذه ةيمهأ ديشر خيشلا نيبيو
 ام ىلعأ ىلإ ناسنإلا يقرت يتلا فراعملا ىلعأ يه ينآرقلا ديحوتلا ةديقع
 نم ريثك حرص دقو .«يندملاو يلقعلاو يحورلا لامكلا نم ًادعتسم قلخ

 امه ةرطفلاو لقعلل اهتقفاومو ةديقعلا هذه مهف ةلوهس نأب جنرفإلا ءاملع

 هلل نيلوألا نيملسملا ديحوت ناك دق .. .اهل ممألا لوبقل ربكألا ب ببسلا

 حتف نم مهنكمو .«لدعلاو قحلا ةماقإو سأبلا 3 سفنلا ةرعب ب يلتكو

 . .ممألا ةسايسو داليلا

 دق اهتلوهسو ةديقعلا هذه حوضو نإ  ًاضيأ ىسألا عمو  نكلو
 :ديشر خيشلا لوقي :ىربكلا ميلعتلا دهاعم يف ىتح نيملكتملا ةفسلف هتسمط
 ىلإ نيملسملاب ىضفأ دق يمالسإلا ميلعتلا داسف نوكي نأ ءالبلا نم سيلأ»

 ىلإ ةحضاولا ةرينلا نآرقلا تايآ نع اهنايب يف ضارعإلاب ديحوتلا ةديقع ءافخإ
 الاثم ديشر خيشلا برضيو .””...!؟ةدقعملا مالكلا ءاملع تاحالطصا
 مكلاو «لصتملا مكلا :ةسمخلا مومكلا يفن هنأب ديحوتلا ريسفتب كلذ ىلع
 نإ :لوقي مث ...هلاعفأ يف لصفنملا مكلاو «ىلاعت هتافص يف لصفنملا
 نم هباتك يف اهب هللا لزنأ ام ةيمالك ةفسلف ةسمخلا مومكلا هذه

 , 06. . .ناطلس

 :رظناو 4٠ 4١( /8) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا عم نراقو )١١8/5( رانملا ريسفت )١(
 دماح :ت ءه9٠١٠5١ ءركلا راد .ط 5١( 56١ص) ديجملا حتف :نسح نب نمحرلادبع

 .يقفلا

 ١784(. :ص) يدمحملا يحولا (؟)

 ١75(. /"#) رانملا ةلجم (9)

 ضرع هنإ :ليقو .سايقلا لبق ام وهو ءرادقملا وه مكلاو .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)
 !و ءلصتم امإ :وهو .ناصقنلاو ةدايزلاو ةاواسماللاو ةاواسملاو ةمسقلا هتاذل لبقي
 - هب دحتتو هدنع ىقالتت كرتشم دح ةوقلاب هئازجأل دجوي يذلا :وه لصتملاف . لصفنم

 ع



 يف ًاراركت لئاسملا رثكأ هلئاسم نأ ديحوتلا اذه ةيمهأ ىلع لديو

 وه امنإ هتيبوبر لئالد نم هيف ىلاعت هللا هركذي ام نأو ء«ميركلا نآرقلا

 . هتيهولأ ىلع لالدتسالل

 نم هاوس ام لك نأ داقتعاو ءهدحو هتدابعب هتيهولأ ىف : لجو زع هللا ديحوت

 الو ًاعفن هنود نم نوكلمي ال هب ًاديبعو ًاكلم مهنوك يف ءاوس تادوجوملا

 نيب ةكرتشملا بابسألا نم هللا هرخس اميف الإ مهسفنأل الو دحأل ًارض

 . 230(. . .قلخلا

 نيدلل مظعألا ساسألا وه ةيهولألا ديحوت نأ ديشر خيشلا ررقيو

 صيصختب ؛ةيهولألا ديحوت :وهو نيدلل مظعألا ساسألا ركذ مث» :لوقيف

 الإ َهلِإ آآ ٌةَو هكإ ركهكإَر» :ىلاعت هلوق وهو «ةيدوبعلاب هناكسبس قلاخلا

 يف هيلع ةلادلا ةريثكلا هتايآب ريكذتلاب كلذ نرقو "749 َمِحَيلا محلا ٌوْه

 ءداضتلا ةلباقم ديحوتلا اذه لباقي ام ركذ مث امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا

 ءابآلا ديلقت ىلع هيف دامتعالاو ادنألا ذاختاب كرشلا وهو

 د 0 .دادجألاو

 لسرلا هيلإ اعد ءيش لوأ هنأ - كلذك ديحوتلا اذه ةناكم ىلع لدي اممو

 ْنَ مكحل ام ام هلأ أوُدبَعَأ . ..» : :مهلوقب أدبت ًامئاد مهتوعد تناكف . ًاعيمج

 هدحو ىلاعت هللا ةدابعب رمألاب ةوعدلا ءليبو)ا :ديشر خيشلا لوقي 24 0 ِوَلِإ

 سامم  سامرج

 نأ اّلوُسَي َةأ لك ىف ّمَكَمب دَمَلَو» :ىلاعت لاق «٠ «نيلسرملا عيمج ةنس وه

 «كرتشم دح لعفلاب الو ةوقلاب هئازجأل دجوي ال يذلا :وه لصفنملاو «طخلل ةطقنلاك -

 فالخب ءأكرتشم ًادح امهنيب دجت مل هيلي رخآ ىلإ ددع نم تلقتنا اذإ كنإف ءددعلاك

 يفسلفلا مجعملا :ابيلص ليمج :رظنا .هيمسق نيب ةكرتشم اهنإف طخلا يف ةطقنلا

 -18١(. ؟٠1:ص)

 .(١70١:ص) يدمحملا ىحولا قف

 .(13) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (6)
 )1١8/1١(. رانملا ريسفت (9)

 .(84و "١0و )5٠0 ةيآلا ءدوه ةروس :رظنا (4)

 قف



 وَفي # :هلوقب هتوعد أدبي لوسر لك ناكف 20 ٌتوُهدَطلَ أوبن أونَتحأَو هنأ أو دبع

 هللا نأب نمؤت تناك ممألا كلت عيمج نأ كلذو 6 لإ نم كل ام ام هيأ اذن

 ةدابعب مظعألا مهرمفك ناك امنإو «مهرومأ ربدمو مهبر وهو قلخلا قلاخ

 ءرشبلا عيمج نادجو يف مظعألا ةدابعلا نكر وه يذلا ءاعدلاب ىلاعت هللا ريغ

 مهتوعد ىلع جتحا كلذك اوناك امل .. .هب حسمتلاو فاوطلا وأ نيبارقلا م حبذو

 اودبعا# :لاقف مهيلإ ًافاضم «بر» ظفلب ريبعتلاب ىلاعت هللا ديحوت ىلإ

 . ٠ مكلبق نم قلخو مكقلخ يذلا وه مكبر ناك اذإ :ينعي ٠ . .«مكبر
- 

 .ادحأ هتدابعب اوكرشت الو هدحو هودبعت نأ بجيف

 قلخلاب ىلاعت هدارفنا وهو - ةيبوبرلا ديحوت راركت امأو» :ًاضيأ لوقيو
 هرثكأ لب  طقف ىلاعت هتيبوبرب نيكرشملا عانقإل سيلف «ءريبدتلاو ريدقتلاو

 . ©”(. . .ةدابعلا كرش نالطب ىلع ةجحلا ةماقإل

 هيلع .تقفتا يذلا وه ةيبوبرلا ديحوتف .«قحلا وه خيشلا هيلإ بهذ امو

 نينمؤملا نيب قرطلا قرفم ةيهلإلا ديحوتو ءاهرفاكو اهنمؤم قئالخلا

 وه ةيهلإلا ديحوتف «هللا الإ هلإ ال» مالسإلا ةملك تناك اذهلو نيكرشملاو

 كلذل «ىلاعت هللا ةيبوبرب نيرقم اوناكف نوكرشملا امأو .دابعلا نم بولطملا

 دواس لع ُمَلَسو هلل دما ٍلق# :ىلاعت هلوق يف امك ًامئاد اهب مهيلع جتحا

 لوا َضْيألاَو توننكلا تركت ْنَمأ 69 تورت اَنأ ٌرْيَح ُهَنآَع ٌَيطْسأ ترا
 نأ كل تاك ان َةَجَهَب تكاد 0 دب اَمَتبْنَأَ د آش رت 0-2 عمور 0 53

 0 َنوُلِدْسي موق مه لب هلأ ْمُم هللوأ اَمَرَجَس أوُتِنُت 0 هع ووعي سب عم 6هم رش د د مريب علي

 .”ةيبوبرلا مهتابثإب ةيهلإلا يركنم ىلع جتحي ىلاعت وهف :ًامومعو

 )١( ةيآلا «لحنلا ةروس )95(.

 )١184/1(. رانملا ريسفت (9)

 .(١17:ص) يدمحملا يحولا (0)

 )809  5١6(. ةيآلا «لمنلا ةروس (4)

 .(9و 8:ص ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا :رظنا (©)

 فيفري



 :ةدابعلا فيرعت :ًالوأ

 خيشلا هررق ام وهو هدحو هللا ةدابع :وه ةيهولألا ديحوت ىنعم ناك اذإ
 ؟ةدابعلا ىه امف (7)1فلسلا جهنمل ًاقفاوم ديشر

 لمشأ نكلو «ةدابعلاب فيرعتلاو ريبعتلا يف فلسلا لاوقأ تعونت دقل
 مسا ةدابعلا» :لوقي ذإ ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش فيرعت وه اهل فيرعت
 ةالصلاك «ةرهاظلاو ةنطابلا لامعألاو لاوقألا نم هاضريو هللا هبحي امل عماج
 ةلصو نيدلاولا ربو ةنامألا ءادأو ثيدحلا قدصو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو

 رافكلل داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو دوهعلاب ءافولاو ماحرألا
 كولمملاو ليبسلا نباو نيكسملاو ميتيلاو راجلا ىلإ ناسحإلاو «نيقفانملاو

 «ةدابعلا نم كلذ لاثمأو ةءارقلاو ركذلاو ءاعدلاو «مئاهبلاو نييمدآلا نم
 ربصلاو هل نيدلا صالخإو هيلإ ةبانإلاو هللا ةيشخو هلوسرو هللا بح كلذكو
 فوخلاو هتمحرل ءاجرلاو هيلع لكوتلاو هئاضقب اضرلاو همعنل ركشلاو همكحل

 ًافيرعت ةدابعلا ديشر خيشلا فرعيو ."”«ةدابعلا نم يه كلذ لاثمأو هباذع نم

 نع ءىشان «ةياهنلا دح غلاب عوضخلا نم برض ةدابعلا» :لوقيف ًايوغل
 ."0(.. .دوبعملا ةمظع بلقلا راعشتسا

 عرشلا يف اهنإف ,؟للذتلاو عوضخلا :ةغل ةدابعلا ىنعم ناك اذإف
 ةطلس مظعملل نأب روعشلا نع ءىشانلا ميظعتلا» وه رخآ رصنع اهيلإ فاضي

 )١( رانملا ريسفت )447/4(.

 يزيرقملا :رظناو ءه7944١ «ةسماخلا ؛يمالسإلا بتكملا .ط (”8:ص) ةيدوبعلا ()
 .(5١:ص) ديجملا حتف :نسح نب نمحرلادبعو 7(2؟7؟:ص) ديحوتلا ديرجت

 .(01/1) رانملا ريسفت (9)

 .(77١:ص) حاحصلا راتخم :يزارلاو 02517 : ص) تادرفملا :بغارلا :رظنا (5)

 ق5



 :كلذ ىلع ليلدلاو .22...ةرهاظلا بابسألا ءارو ةيونعم ًارارسأو ةيبيغ

 امهم ءارمألاو كولملل للذتلاو عوضخلا ىلع ةدابعلا ظفل نوقلطي ال مهنأ»

 هيف الغ نإو ةدابع هقشعي نمل رتهتسملا قشاعلا للذت نومسي الو امهيف غلوب
 . 06. . .ولغلا دشأ

 درجم نع دئاز ءيش ةدابعلا نإف ءديشر خيشلا نم ةقيقد ةظحالم هذهو

 رثكأ ديشر خيشلا اهفرعيف «ةدابعلل يعرشلا ىنعملا امأو .للذتلاو عوضخلا

 ميظعت لكو ءاعدلاب هجوتلا يه ةدابعلا نإ) :لوقيف «ةبسانم ريغ يفو ةرم نم

 قوف وه امو بابسألا ملاع ىلع ىلعألا ناطلسلا يذ ىلإ يلمع وأ يلوق

 ءاعدو مارتحاو ميظعت لكو ...» :رخآ عضوم يف لوقيو .©”2...بابسألا

 هلإ ريغ دوبعملا ناك نإو ةيقيقح ةدابع وهف داقتعالا اذه نع ردصي ءادنو

 الو تاذلاب ال دباعلا هل هدقتعا يذلا ناطلسلا اذه هل سيل :يأ ةقيقح

 2206. . . طسوتلاب

 ءيشلا ةدابع نأ كلذ ...» :لوقيف رثكأ ىنعملا اذه خيشلا لصفيو

 مأ هدبعي نمل هعفنب ءاجرلا اهيلع بترتي ةيبيغ ةطلس هل نأ داقتعا نع ةرابع

 ءاوس «هميظعت يف رصقي نمل وأ هدبعي ال نمم فوخلاو «هنع ررضلا عفد

 وأ ررضلاو عفنلاب لقتسم «دوبعملا ءيشلا كلذل ةيتاذ ةطلسلا هذه تناك

 يذلا دوبعملا نيبو هيلإ أجل نم نيب ةطساو هنأ دقتعي نأب «هل ةيتاذ ريغ تناك

 , ©(. . .ةيتاذلا ةطلسلا هل

 نم ةدابعلا يف كرشلا ميسقت  ديشر خيشلا نع القن - البق تركذ دقو
 تلثمو «ةلفاسلا ةينثولا هامس ام وه لوألا نأو ةطساولاو ميظعتلا :نيتهج

 ةينثولا وه :يناثلا نأو ءاهتاذل بكاوكلا نودبعي اوناك نيذلا ميهاربإ موقب اهل

 .(55؟1/؟) رانملا ةلجم )١(

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (9)

 .(19//0548) رانملا ريسفت (*)

 . (77 /8) رانملا ريسفت (8)

 .(57/ا//5١) رانملا ةلجم (6)

 ا



 .كانه امل دبيأت اذهف .2'كلك يبنلا ةثعب نمز برعلا اهيلع ناك يتلا ةيقارلا

 هللا همحر خيشلا لوقي ءاهتادرفمو ةلمجملا ةدابعلا هذه روص نعو

 ًافالتخا ممألا دنع فلتخت ةدابعلا روصو» :روصلا هذه ضعب ًانيبم  ىلاعت
 لمع لك :اولاقو .ءاعدلاو ةسمخلا ناكرألا :نيملسملا دنع اهالعأو ءًاميظع
 لعجي يذلا ىنعملا نأك .ةدابع وهف ىلاعت هلل ةينلا هيف نسحت روظحم ريغ

 . .هتاضرم ءاغتباو هدحو ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا وه ةدابع لامعألا عيمج

 ىنعم اهيف ةروص اوعدتبا اذإو ىلاعت هللاب روصلا هذه نوصخي نولوؤملاو
 نوجرخي ال مهنكلو ءاهنوبحتسي لب اهنولحتسي رخآ مساب اهنومسي ةدابعلا
 , 0(. . .ًادادنأ هللا نود نم ذختي نم زيح نع ليوأتلاو ةيمستلاب

 امهدحأ «ةدابعلل نيموهفم ديشر خيشلا دنع نأ صنلا اذه نم ذخأنو

 مايصلاو ةالصلاو ةداهشلا :ةسمخلا ناكرألا وه :لوألاف .رخآلا نم عسوأ

 :عسوأ وهو رخآلاو ءًاعرش ةبولطم تادابع يهو ؛ءاعدلاو ةاكزلاو جحلاو

 :ىلاعت هللا هجو ءاغتبا ناسنإلا هب موقي لوق وأ لعف وأ ةكرح لك لمشت اهنأ

 . 27407 َنيِقَعْلا بر هلِر قاَمَسَو َىايَو يتم ٍِقالَص َّنِإ لُثل
 يتلا ةدابعلا روص نأ يف خيشلا يأر رهظي ًاضيأ صنلا اذه نمو

 .'؟لاهمسا ريغت ولو ًاكرش تناك هريغل تفرص اذإ «هلل تعرش

 :ةدابعلا ةحص طورش :ًايناث

 ءامهالك وأ امهدحأ دقف اذإ «نيعمتجم نيطرشب الإ ةدابعلا لبقت الو

 . *”ةعباتملاو صالخإلا :امه «ةدابعلا لبقت مل

 .ثحبلا اذه نم (59ص) :رظنا )١(
 )١!١89/1(. رانملا ريسفت (0)

 )١753(. ةيآلا «ماعنألا ةروس (6)

 :باهولادبع نب دمحم خيشلاو ؛«(757 - ١7:ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا :رظناو (4)

 )41١/5(. ةينسلا رردلا

 نمحرلادبع :ت .رصم «ةثيدحلا بتكلا راد .ط ؛(87 )١/ نيعقوملا مالعإ : ميقلا نبا :رظنا (9)
 .(57:ص) ديحوتلا ديرجت : يزيرقملاو «(١١:ص) مولعلا عماج : بجر نباو .ليكولا

 اك



 طرشلا نع لاقف «نيطرشلا نيذه هللا همحر ديشر خيشلا ررق دقلو
 :صالخإلا وهو لوألا

 00 الإ ققحتت ال ىلاعت هلل ةحيحصلا ةدابعلا .

 03104669 نيو مل اًصيخم ُدب نأ لل يثط :لاق امك ءريغ ىلإ هجرتلا نم ام ةبئاش اهشت
 اذه ىف تابآلاو 132 نبدأ ل َنيِصِخم َدَمأ اوذئنيل الإ ايل امو» :لاقو
 هلأ ربع :لاق كلذلو «ةدابعلا تفتنا صالخإلا ىفتنا ىتمو . . .ةريثك ٍىنعملا
 م هآسيَوأ ونود تي أوُدِحأ تيدلاو ضلاخلل ٌنِدلأ هَ الآ 9 تيزلأ ل اًصِخم

 هيلع لديو ...ةيآلا "”4َرْهَتَتَب ْمْكَحي هَ َّنِإ لذ هلأ لِ آنوبِرَمل الإ خدمت
 المع لمع نم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ : ىلاعت هللا لاق» :ِِلَك هلوق ًاضيأ

 لمع يذلل وه «ءيرب هنم انأف - ةياور يفو  هكرشو هتكرت يريغ يعم هيف كرشأ
 ادا ا

 لكف .قحلا وه ةنسلاو باتكلاب الدتسم خيشلا هيلإ بهذ يذلا اذهو
 نسحو ةين صالخإ نع ردصت مل اذإ تاعاطلا نم ةعاطو لامعألا نم لمع
 .اهيلإ تافتلا الو اهب دادتعا ال ةيوط

 طرشلا اذه يفو .ِةِلكَي لوسرلل ةعباتملا :ةدابعلا ةحصل يناثلا طرشلا
 ىلاعت هللا نيد لوصأ نأ مهفتسملا خألا اهيأ ملعا» :ديشر خيشلا لوقي

 :امهيناثو .ىلاعت هللا الإ دبعي ال نأ :امهدحأ :نيساسأ ىلع ةينبم هعورفو

 وأ هللا باتك نم صنب الإ تبثت ال نيدلا تادابعف ...عرش امب الإ دبعي الأ

 لمكأ دق ىلاعت هللا نإف ًائيش هيأرب اهيف ديزي نأ دحأل سيلو كي هلوسر ةنس

 , 9(. . . "9ةروهشملا ةيآلا صنب هلوسر ناسل ىلع هنيد

 )١( ةيآلا ءرمزلا ةروس )١5(.

 .(6) ةيآلا «ةنيبلا ةروس (؟)

 .(7” و؟) نيتبآلا ءرمزلا ةروس (9)

 .(5589/5] (5986) 15:ح .دهزلا :ك «ءحيحصلا :ملسم (5)

 ,(”417/ /9) رانملا ريسفت (0)
 .07) ةيآلا «ةدئاملا ةروس «مكنيد مكل تلمكأ مويلا# :ىلاعت هلوق ينعي (5)

 .(57/57/57*) رانملا ةلجم (0)

 ففي



 سمس ىلإ 41 02 مي ور 2مم سيرو را ءر 8 5

 ميج مكحيلإ هللا َلوُسَر نإ شالا اهُيأكي ٌلُق## :ىلاعت هلوق دنعو
 ِهِلوُسَرَو ِهَللأب ًاوُنِماَتَ ٌتيِمْيَو يحي وه الإ هلإ آل ّضيَأْلاَو ٍتونَمَسلأ ٌكلأُم مل ىَِلأ

 ع ٌةودَعَمَي تك هو وعبَتَأَو ءفدتملكَو هلأ كيوي ىأأ يذلا / تنل

 اوعبتاو# اهلبق يتلا ةيآلا يف هلوق نم معأ «هوعبتاو# انه هلوق» : خيشلا لاق

 لَك هعابتا لمشت هذهو ةصاخ نآرقلا عابتا يف كلتف '”«هعم لزنأ يذلا رونلا

 هاطعأ ىلاعت هللا نأب لوقلا ىلع «هسفن ءاقلت نم ماكحألا نم هعرش اميف

 ناك اذإ نآرقلا نم هطابنتساو هداهتجا ىف هعابتاو «هب هل نذأو كلذ
 ١ ضر

 رسل .٠ .٠
2. 

 نأ بجيف «باوصلا وه ًاضيأ انه ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلا اذهو

 لولا يدنا آمو# : ىلاعت لاق امك .ِيلك هلل هللا لوسر ةنسل ةقفاوم ةدابعلا نوكت

 كج 5-5 َهَّسأ 52 621 نإ م :لاقو أ هع 2 مكنت ان مو ُهوُدُحَف

 َّنِإَف الو نإ كوسا 20 أوعبطأ 7 2 محي ٌروُعَع 0 يولد كل رفطيو ُهَل
 . 74 َترفكلا بحي ال 3 5

 :تلاثلا بلطملا

 اضر ديشر اهركذ يتلا ةدابعلا عاونأ ل

 ءاهروصو ءاهتقيقح «ةدابعلل ديشر خيشلا فيرعت تركذ نأ قيس دقل

 .رخآلا نم عسوأ امهدحأ .ةدابعلل نيموهفم هل نأ تركذو

 ديشر خيشلا اهنع ملكت يتلا تادابعلا ضعب دنع فقأ نأ دوأ انهو

 :اهئمف ءاهيف هجهنم نيبأو - هللا همحر

 )١( ةيآلا «فارعألا ةروس )١68(.

 .(01/) ةيآلا «فارعألا ةروس (؟)

 . 00 /8) رانملا ريسفت (9)

 .(17) ةيآلا ءهرشحلا ةروس (5)

 ه5:ص) مولعلا عماج :يلبتحلا بجر نبا :رظناو 0077 )1”  ةيآلا «نارمع لآ ةروس (8)

 .(57؟:ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملاو «(51ل
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 :ءاعدلا ل وأ

 مظعأ وه لب 2 7ةدابعلا روص نم ةروص ءاعدلا نأ ديشر خيشلا ررقي

 ةيعيرشت تادابعف هاوس امو «ةديحولا ةيرطفلا ةدابعلا وهو «'"”ةدابعلا رهاظم
 عج

 ءادنلا :ءاعدلا لصأو» :لاقف ةغل ءاعدلا ديشر خيشلا فرع دقل

 .2 47(. ..هنم بولطملا ىدانملا ءالعتسا ةظحالم عم وأ ًاقلطم بلطلاو

 وعدملا ميظعت هعم ظحول اذإ» الإ « ةدابع بلطو ءادن لك سيل نكلو

 لاني ال ام هنم بلط وأ ةرهاظلا بابسألا ءارو ةيبيغ ةطلس هل نأ داقتعاو

 ىعادلا نيب ةطساو هنأل وأ هتاذل هل ةطلسلا داقتعا ناك ءاوس .«بسكلاب

 مساب هتيمست ةدابعلا ىنعم نع هجرخي الو .ىفلز هيلإ هبرقي ىلاعت هللا نيبو
 لوقي امك «...ءامسألاب ال قئاقحلاب ةربعلاف . . .عافشتسالاو لسوتلاك رخآ
 , 20 هللا همحر  ديشر خيشلا

 :لوقيف «ةنسلاو باتكلاب ةدابع ءاعدلا نوك ىلع ديشر خيشلا لدتسيو

 دعب ةرم نيعبس ءاهز لب «ةرم نيعبس نم رثكأ نآرقلا يف ءاعدلا ركذ دقوا
 , 2306. . .ةرم نيعبس

 ضعب» :هلوقب خيشلا اهنيبي ةفلتخم روص ىلع تءاج ةريثكلا تايآلا هذهو
 0(قلطم هريغ ءاعد نع ىهن اهضعبو "9هدحو ىلاعت هئاعدب رمأ ءاعدلا تايآ

 روصت لاثمأ اهنمو ؛'”ديحوتلا تابثإ ىلع وأ كرشلا نالطب ىلع ججح اهنمو

 )1١( رانملا ةلجم )١5/53757(.
 )'( هسفن ردصملا )؟١/946*(.

 .(110 774: صو ١7١:ص) يدمحملا يحولا ()
 .(575 /؟) رانملا ةلجم (5)
 .هسفن ردصملا (6©)

 .(721١:ص) يدمحملا يحولا 4

 .(1"1و م١و 04) ةيآلا «فارعألا ةروس :الثم رظنا (0
 )1١5(. ةيآلا «سنوي ةروس :رظنا (6)

 .(1919/) ةيآلا «فارعألا ةروس .:رظنا (9)

 فحل



 الو عفني ال هريغ ءاعد نأب رابخإ اهنمو «''”ةرثؤملا ةقئاللا روصلاب اهنم الك
 مهلضفأ نأو 20ه دبع وهف ىلاعت هنود نم ىعدي نم لك نأو ,©"”باجتسي

 . 7(. . .©*”هيلإ ةليسولا نوغتبيو وه هنوعدي ءايبنألاو ةكئالملاك مهرايخو
 لدت يتلا ثيداحألا ضعب درويف كلذك ةئسلاب لدتسي خيشلا نأ امك

 لاق امك «ةدابعلا وه ءاعدلا»و :لوقيف .ةدابع ءاعدلا نأ ىلع

 جحلا» وحن ىلع ةدابعلا يف مظعألا نكرلا هنأ ىنعملاو ....2ِهي لوسرلا

 ءاعدلا» ًاعوفرم يذمرتلا دنع سنأ ثيدح ريسفتلا اذه ىنعم يفو "”«ةفرع

 ةدابعلاب هنورسفي دقو «حيحصلل هريسفت هيوقي فيعض هدانسإو ”«ةدابعلا خم
 . 0(. . .اهدارفأ نود اهتلمج يف

 :ءاعدلا عاونأ

 دادتشاو عزفلا ةدشو ةرورضلا لاح ناسنإلا نم نوكي ام وه يرارطضالاف

 )١( ةيآلا ءجحلا ةروس :رظنا )0375.

 )١7  ١5(. ةيآلا ءرطاف ةروس :رظنا (9)

 )١944(. ةيآلا «فارعألا ةروس :رظنا ()

 .(0ا - 05) ةيآلا ىارسإلا ةروس :رظنا (4)

 .(١1١:ص) يدمحملا يحولا (5)

 :باب ءريسفتلا :يذمرتلاو )١111/15( 574١:ح ءءاعدلا :باب ؛ةالصلا :دواد وبأ هاور (5)

 يف مكاحلاو .حيحص نسح :لاقو (94/5) 747 :ح «نمؤملا ةروس نمو

 .يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :لاقو )591١/١( كردتسملا

 نسح :لاقو )5١4/60( ؟9ا/6:ح «ةرقبلا ةروس :باب ءريسفتلا :ك ء«يذمرتلا هاور 690

 «عمج ةليل رجفلا لبق ةفرع ىتأ نم :باب «كسانملا :ك :هجام نباو ءحيحص

 «ةفرع كردي مل نم :باب «كسانملا :ك :دواد وبأ هاورو 1 للا

 .(486/؟) ١914 :ح

 ال بيرغ ثيدح :لاقو (15/0) *١11:ح ءءاعدلا لضف :باب «تاوعدلا :يذمرتلا (4)

 حيحص ةعيهل نباو :تلق .ةعيهل نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال .هجولا اذه نم الإ هفرعن

 .ةيشاح )١1/١( يذمرتلا حرش :ركاش دمحأ :رظنا .ثيدحلا

 .(595/8//) راثملا ريسفت (9)

 كا



 سايقم وه عونلا اذه نأ ديشر خيشلا ربتعيو «ءسأبلا ىلع فارشإلاو سأبلا
 نازيم وه ءاعدلا نم عرفلا اذهو» :لوقيف .هلإلاب داقتعالاو ناميإلا رايعمو

 رارطضالا ةلاح ىف ءاعدلا ناك امنإو ...٠.صلاخلا ديحوتلا رايعمو ناميإلا

 وهف ىلاعت هللا ريغل بابسألا ءارو ةيبيغ ةوقب دقتعي نم نأل ناميإلل ًارايعم
 الو «هئادنو اهبحاص ءاعدب هناسل قطنيو هعبطب ةلاحلا كلت ىف اهيلإ أجلي
 .06©2. . .ةرامإلا هذه نم رهظأ كرشلا ىلع ةرامإ دجوت

 نأل «نيلوألا كرش نم ظلغأ نيرخأتملا كرش نأ نيبتي اذه نمو
 «نيدلا هل نيصلخم ىلاعت هللا اوعد فوخلاو رضلا مهسم اذإ اوناك نيلوألا

 ءسأبلا لاح يف نوكرشي ال مهف .مهكرش ىلإ اوداع ربلا ىلإ مهاجن اذإو

 .ءاخرلا لاح نوكرشي امنإو

 ءاخرلا لاحو سأبلا لاح تاومألا نوعدي مهنإف نورخأتملا امأ
 . "”ًاعيمج

 :ديشر خيشلا هنع لوقيف «يرايتخالا وهف ءاعدلا نم يناثلا مسقلا امأو

 تادابعلا رئاسك همعدتو هدمتو ناميإلا يف ديزت يتلا لامعألا نم هنإف ..»

 فلسلا هيمسي يذلا وه ءاعدلا نم عونلا اذهو ."”2...نيدلا يف ةبولطملا
 ١)

 . ةدابعلا ءاعد

 :ءاعدلا ىف كرشلا

 اذهب وعدملا نأو ءكرش ىلاعت هللا ريغ ءاعد نأ ديشر خيشلا ررقيو

 .هللا نود نم اهلإ ذِخُنتا دق ءاعدلا

 ول هللا ريغ ىلإ هيف هجوتلا ءاعدلا يف ءادتعالا عاونأ رشو» :لوقيف

 )1١( رانملا ةلجم )508/5(.

 حتف :نسح نب نمحرلادبعو «(751- 75 /؟) ةينسلا رردلا :باهولادبع نب دمحم :رظنا (؟)

 ١970(. :ص) ديجملا

 5١08(. 508 /5) راثنملا ةلجم (*)

 .(191١:ص) ديجملا حتف :نسح نب نمحرلادبع (5)
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 «هريغ هعم وعدي الف ءهدحو ىلاعت هللا وعدي نم فينحلا نأل ءهدنع عفشيل

 . . .ًايلو الو ًايبن الو ًاكلم ال يأ 2749 اَدَأ هلل َمَم أودي اَلف» :لاق امك

 نم ءافشلاك بابسألا قيرط نم هنع هلاثمأو وه زجعي اميف هللا ريغ اعد نمو
 ةنجلا لوخدو رانلا نم ذاقنإلاو ءادعألا بولق ريخستو يوادتلا ريغب ضرملا

 وه هلإلا نأل ًاهلإ هذختا دقف ءراضملا عفدو عفانملا نم كلذ هبشأ امو

 اذه لثم ىعدي نم لكو» :لوقيو .“'”(...ةدابعلا وه ءاعدلاو ءدوبعملا

 . 9(. . .ًاهلإو ًادوبعم ذختا دقف ءاعدلا

 بلطو «نيروبقملاو تاومألا ءاعد نم ًاريثك هارن ام كرشلا اذه نمو
 كرش كلذ نأ بير الو «ىلاعت هللا الإ هيلع ردقي ال امم ءمهنم تاجاحلا

 يف دحأ رباكي لهو ...» :ىولبلا هذه ًائيبم ديشر خيشلا لوقي .حيرص

 ال ناك اذإ الإ ءنيحلاصلا نم ىتوملل انتماع نم نييالملاو فولألا ءاعد:

 مهل هنولوؤي مهنكلو هنوركني ال مهنإ الأ ءتاسوسحملا راكنإ نم لجخي
 الو اهنوكولي ظافلأ !!لسوتلا نودصقي امنإو ةدابعلا هب نودصقي ال مهنأب

 مظعألا درفلا وه يأ ؟؟”«ةدابعلا وه ءاعدلا» :لوقي ٍةكَي لوسرلا .اهنومهفي
 ءاعد زيوجتف '””«ةفرع جحلا» :هلوقك ءاهناكرأ نم لمكألا نكرلاو اهدارفأ نم
 وأ السوت اهتيمستو ةدابعلا دصق مدع ىوعدب هللا ريغل ةالصلا زيوجتك هللا ريغ
 .©0(.. .ءامسألا نم ليوأتلا لهأ ءاشي ام

 هفلاخي ال ديدس يأر ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلا اذه نأ بير الو

 . "”ةنسلا لهأ نم دحأ هيف

 )١( ةيألا ءنجلا ةروس )18(.

 .(408 /8) رانملا ريسفت (؟)

 .(1477/8) هسفن ردصملا "65
 .هجيرخت قبس (9)

 . هجيرخت قبس )2(

 .("96 /17) رانملا ةلجم (5)

 «لسوتلاو ءدنهلا «ةيملعلا رادلا .ط (185صو 45 : ص) يركبلا ىلع درلا : ةيميت نبا :رظنا 690
 ء«ها507١ «ضايرلاب فراعملا ةبتكم .ط (1:ص) هل ,ةيدوبعلاو «(54١5:ص)هل

 .(775١:ص) ديجملا حتف : نسح نمحرلادبعو .(١7؟ : ص) ديحوتلا ديرجت : يزيرقملاو

 كد



 :لكوتلا :ًايناث

 .حراوج لمع الو ناسل لوقب سيل «بلقلا لامعأ نم لمع لكوتلا

 نم ةبكرم لاح لكوتلا نأ :قحلاو ."'"ةددعتم لاوقأ هفيرعت يف دروو
 برلا ةفرعم :هتاجرد لوأو .اهب الإ لكوتلا ةقيقح متت ال رومأ عومجم

 .""ىوقأو حصأ هلكوت ناك ملعأ هتافصو هللاب ناك نمق" .ةتافصب

 هبش دقف ىلاعت هللا ريغ ىلع لكوت نمف «ةيهلإلا صئاصخ نم لكوتلاو
 . "” ىلاعتو كرابت هللاب هيلع لكوتملا اذه

 أَ 00 ل

 وتقف هللا لَعوأ# :لاقف هدابع ىلع ةدابعلا هذه لجو زع هللا ضرف دقو

 :لاقو 403 ةوئمْؤمْلا كوم لأ لكو» :لاقو (”4© َنيِنِمْؤُم مْ دإ
 . 204 . . . ديمي ْحَبَسَو تومي ال ىلا يلا لع َلَكِوَو»

 لكوتلا ةقالع نيبو هريسفت ىف ةدابعلا هذه ديشر خيشلا لوانت دقو

 . لكوتلا ىفاني ال بابسألاب ذخألا نأ نيبو «بابسألاب

 هللا ىلعو» :لاق "7407 نوئمؤُملا كوت م لول :ىلاعت هلوق دنعف
 قفوملا وهو .هديب رصنلا نأل ءهريغ ىلع اولكوتي الو «نونمؤملا لكوتيلف

 هلحم لكوتلاف ...» :ىبلق لمع لكوتلا نأ ًائيبم لاقو ©0(...هبابسأل
 : . "”(بلقلا

 )١( نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا :رظنا )١١7-01١5/5(.

 )5//١١9(. هسفن ردصملا (؟)

 ديجملا حتف :نسح نب نمحرلادبعو ,«(77:ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا ©
 .(3531:ص)

 . (5*) ةبآلا «ةدئاملا ةروس (54)

 .(7١؟) ةيألا «نارمع لآ ةروس (0)

 .(08) ةيآلا «ناقرفلا ةروس (5)

 .(١؟؟) ةيآلا «نارمع لآ ةروس (0

 .(4//5017) رانملا ريسفت (8)
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)

 كو



 انلكو هدجو هيلإ يأ» :لاق ©04انكوت هنأ لع :ىلاعت هلوق دنعو
 زع هللاب ةفرعملا لوصأ نم نأ كلذو . . .انيلع هبجوأ ام لكب انمايق عم انرمأ

 هللا لع لكوني نمو# هافك هللا ىلع لكوت نم نأ هلسر عيمج اهفرعي يتلا لجو
 ادا ' دا حام 7

 نإ لب - يأرلا ءىداب  رهظي امك «لكوتلا يفاني ال بابسألاب ذخألاو
 هللا هلعج يذلا ءاعدلاك ء«هيف لكوتملا لوصحل بابسألا ىوقأ نم لكوتلا

 0و وعدملا لوصح يف ًاببس

 ًاضراعت ىري الو «بابسألاب ذخألاو لكوتلا نيب ديشر خيشلا طبريف
 هلحم بابسألاب لمعلاو «بلقلا هلحم لكوتلاف» :لوقي امك هنأل نيرمألا نيب

 طورش نم نإو ...» :ديشر خيشلا لوقيو ايا .حراوجلاو ءاضعألا

 ماكحألا نم هيف ىلاعت هللا هبجوأ ام لكب مايقلا رمألا يف حيحصلا لكوتلا

 ةينوكلا نئسلاو بابسألا نم هيف هتمكح هتضتقا ام ةاعارمو ةيعرشلا

 لكوتم ال ءرورغم لهاج وهف بابسألاب لمعلا كرتي نمف .ةيعامتجالاو
20 

 .٠ 357(. . .روجأم الو روصنم

 خيشلا هنيبي ام اذه .ءايبنألا ةنسو نآرقلا يده وه بابسألاب ذخألاو

 . 74ْمُكَرْذِح أوُدُح أونا نذل ايكيا :ىلاعت هلوق اهنم تايآب الدتسم ديشر
 :هلوقو .”4ِلْيَكْلا ِلياَبَر نمو َوَّوُف ني مثعطتسا ان مُهَل أوُدِعَأَو# :هلوقو

 رج باب نم الخد ال نبي :هلوقو ."”4وتَنلا دز رح كرم أوُوَرَكَو

 .(89) ةيآلا «فارعألا ةروس )١(

 . (*”) ةيآلا «قالطلا ةروس (9)

 .(48  ا//9) رانملا ريسفت 9

 .(18١١/؟) نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا قف

 .( و7/5 رانملا ريسفت )6(

 .(9/1) ةبآلا ءءاسنلا ةروس 60
 .(59) ةيآلا «لافنألا ةروس (48)

 .(1819/) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9)
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 لِ الإ كتلك نإ ٍءْىَط نم هلأ تري مْكنَع ىنعُأ آمر و هكر بو نم وُلد
 ا مهرمأفا :ديشر 6-5 لاق 0 لكتا لد كَم كَ

 . 0(. . .امهنيب ىفانت ال هنأ نيبو «نيبجاولا

 مدع ىلعو «لكوتلا بوجو ىلع ةنسلاب ًاضيأ ديشر خيشلا لدتسيو
 لكوتلا يف درو ام حصأف ةفيرشلا ثيداحألا امأو» :لوقيف .بابسألل هتافانم

 اهنم ظافلأ ةدعب يور دقو ...باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا ثيدح اهنم

 الو نوقرتسي ال نيذلا مه ؛باسح ريغب ًافلأ نوعبس يتمأ نم ةنجلا لخدي»

 لكوتلا نرق هنأ ىرت تنأو ..."”«نولكوتي مهبر ىلعو نووتكي الو نوريطتي

 مكنأ ول» ثيدح ثيدحلا اذه يليو ...امهريغ نود ةيمهولا لامعألا كرتب

 حورتو ًاصامخ ودغت :ريطلا قزري امك مكقزرل هلكوت قح هللا ىلع متلكوت
 نأ ركذ هنأل يعسلا عم نوكي لكوتلا نأ ىلع هب لدتسا دقو ...'””«أناطب

 عجرتو اهغارفل نوطبلا صامخ يهو قزرلا بلط يف ًاحابص بهذت ريطلا
 اهيلع طبهيف اهراكوأو اهشاشعأ يف ثكمت اهنأ لقي ملو «نوظبلا ةئلتمم

 ءاج يذلا لجرلا ثيدح بابلا يفو ...هيلإ ىعست نأ ريغ نم قزرلا
 مأ ؟لكوتأو اهلقعأأ :لاق هنأ ةياور يفو ءهتقان كرتي نأ دارأو ِةِلَك يبنلا

 .200. . . «لكوتو اهلقعا» :هكي يبنلا لاقف ؟لكوتأو اهقلطأ

 )١( ةيآلا ءفسوي ةروس )519(.

 .(0508/4) رانملا ريسفت (؟)
 عم )110/1١( ةال0٠:ح ....ىوتكا نم :باب «ءبطلا :ك ء.حيحصلا :يراخبلا (6

 . حتفلا

 «يقابلادبع (95/5١؟) 55١5:ح «نيقيلاو لكوتلا :باب ءدهزلا :ك :هجام نبا (4)

 .ينابلألا هححصو

 ثيدح اذه» :لاقو (558/5) 7١59:ح 5٠. :باب «ةمايقلا ةفص :ك :يذمرتلا (©)

 )59١7/١٠١(2 دئاوزلا عبجم :يمثيهلا :رظناو «ةيمأ نب ورمع نع بابلا يفو «بيرغ

 هف رعأ ملو يرمضلا ةيمأ نب هللادبع نب ورمع امهدحأ يفو نيدانسإب يناربطلا هاور :لاقو
 . تاقث هلاجر ة ةيقبو

 )7١9/5(. رانملا ريسفت (5)

 ذه



 لكوت نمف «هدئاوف مظعأ يهو اضرلا يه ىلاعت هللا ىلع لكوتلا ةرمثو
 ل ةيدوبعلاب ماق دقف هدعب ىضقملاب يضرو لعفلا لبق هللا ىلع

 :بحلا :ًاثلاث

 نيد نساحم نمو :“"”(هللا الإ هلإ ال» ةقيقح وه ىلاعت هللا بح
 زع هيلإ اهب برقتي «ةدابع هيف ىلاعت هللا بح نأ  نساحم هلكو  مالسإلا

 بسك م 210 م اناَدَنَأ 50 نود نم ٌدِخَتَي نم سائل حجريو# :ىلاعت لاق لجو
 , 7 91-0 0 ا مما َندلأَو 6 1

 هللا نود نم ًائيش بحأ نم نأو . مهبرل نينمؤملا بح ةيآلا هذه تتبثأف

 هذه ريسفت دنع ةبحملا يف لوقلا ديشر خيشلا طسب دقلو .“*”ىلاعت هبحك
 ةيلاع تافص بوبحملا ىف بحملا داقتعا :اهنم ًابابسأ ةبحملل نأ نيبف .ةيآلا

 لالجلاو لامكلا تافص نم هيف امل مهبر نونمؤملا بحيف «هيلإ هبذجت

 .) :ديشر خيشلا :لوقي .ةلماشلا ةمحرلاو ةردقلاو ةوقلاك لامجلاو

 . *0(كلذ ريغلو هنم ةدافتسالا

 :لوقيف هيلإ الإ أجلي الف «ىلاعت هلل الإ يغبني ال بحلا اذه نأ نيبيو
 مهايإ مهبحف «بحلا اذه يف هعم مهدادنأ اوكرشأ دق دادنألا يذختم نكلو»

 ٠ . "70. .هؤانث لج هايإ مهبح عون نم

 )١( نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا :رظنا )؟/؟؟١1(.

 )١8/75( نيكلاسلا جرادم :ميقلا نباو اهدعب امو ١8( «5 : ص) ةيدوبعلا :ةيميت نبا :رظنا (9)

 .(1١؟ 2560:ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملاو

 )١568(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9*
 5١(. /7) نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا (5)

 ةيميت نبا :رظناو (8: ص١ ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا :نراقو )١8/7( رائملا ريسفت (©)

 .اهدعب امو (7:نص) ةيدوبعلا

 .(597/5) رانملا ريسفت (؟)

 2ك



 نيكرشملا بحو ىلاعت هلل نينمؤملا بح نيب قرفلا خيشلا نيبيو
 امأو «قلطملا لامكلا وه هقلعتم نأل لماك تباث نينمؤملا بحف مهدادنأل

 .رارقتسا الو هل تابث ال عزعزم عزومف نيكرشملا بح

 هلمشو ءهيلع عمتجم هبلقف ًادحاو ًابوبحم دحوملا نمؤملل نإف ًاضيأو
 امأو «لالجلاو لامكلا تافصب فصتملا بوبحملا اذه ىلع فلتؤم

 بابرأو نوددعتم دادنأ كرشمللو» :هنع ديشر خيشلا لوقيف  كرشملا

 لسوت وأ ءرخص وأ رشب ىلإ أجل رض هب لزن وأ رمأ هبزح اذإ نوقرفتم
 عمسُيو عمسُي مهيأ يردي الو ءورمع وأ ديزب عفشتسا وأ ءربق وأ ناويحب

 ىلع قلقلا نم رقتسي ال «لابلا لبلبم ًامئاد وهف ءعفشيف عفشيو
 200.0. .لاح

 نوسكشتم هاكَرُش هيف الَجَر الَثم هَل أ ترص : ىلاعت هلوق مالكلا اذهل دهشيو

 يأ ."”4©) نولي ال ميك لب هِي دا التم ِنَيِرَيْسَي لَه لمَ اًمَكَس اَلَْيَو
 و كراش بح هيدويع هلدومل ءاعدا نم هيهنأم ل دوق اميح كرشملا ل

 وهف دحوملا امأ «مهنيب هبلق عزوتو هريحت يف هنورواعيو هنوبذاجتي ةعامج

 . "”«هيلع عمتجم هبلقف هدوبعمل صلاخلا

 «قباسلا ناسحإلا :ديشر خيشلا اهيلإ ريشي ؛ي يتلا ةبحملا بابسأ نمو

 يحولاو «نيدلا ةمعن يه ناسنإلا ىلع هب ب هلل نم ناسحإ مظعأو ةمعن ربكأو

 اذه بحاص بحي نأ بجيف» :ديشر خيشلا لوقي «قيرط موقأل يداهلا
 .240(...دحأ هعم هب كرشي ال ًابح ىلاعتو هناحبس ناسحإلا

 هب كرشي امنيب ءًاضيأ بحلا اذهب ىلاعت هللا نوصخي نونمؤملاو
 ناسحإلا هببس يذلا بحلا يف هب اوكرشأ امك .هيف مهدادنأ نوكرشملا

 )١( هسفن ردصملا )19/7(.

 .(79) ةيآلا ءرمزلا ةروس (9)

 .(761 /7) ميلسلا لقعلا داشرإ :دوعسلا وبأ :رظنا ()

 .(١07/؟) رانملا ريسفت (54)
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 لهأ هيلعو قحلا بهذملا وه ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلا اذهو . '"7قحاللا
 هعم بحي الف «ةبحملاب ىلاعت هدارفإ لب «هللا ةبحم ةدابعلا لصأف» ةنسلا

 1 . هيفو هلجأل هبحي ام بحي امنإو هاوس

 :حبذلا :ًاعبار

 هريغل حبذ نمف «ةيهلإلا صئاصخ نم وهو ؛ةدابع ىلاعت هلل حبذلا
 كلذ ىلع تلد دقلو ."هتدابع يف هريغ هعم كرشأو هب ههبش دقف ىلاعت

 بر هلي َققاَمَسَو َىاَيْححَو ىَشْمَو ِقاَلَص َّنِإ ْلُق# :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك صوصن

 ةيآلا هذه يفف :2040© ئيلتنا ْلَي انآ ترف َكِدَر مل ديِرَع ل © َنيِلَْلا
 اهريغو ةالصلاب مهدبعت امك «كسنلاب هيلإ اوبرقتي نأب هدابع ىلاعت هللا دبعت

 ةدابعلا عاونأ نم هريغ وأ  حيذلاب هللا ريغ ىلإ اوبرقت اذإف تادابعلا عاونأ نم

 . 243 َكي رش الط :لاق كلذلو هتدابع يف ًاكيرش هلل اولعج دقف

 ىلع زاتمت امنإ تادابعلاو» :ةيآلا هذهل هريسفت دنع ديشر خيشلا لوقي

 هتبوثمل ًابلطو هل ًاميظعتو هيلإ ًابرقت دوبعملا ىلإ اهيف هجوتلاب تاداعلا

 هميظعت هب دصقيو كلذب حباذلا وأ يلصملا هيلإ هجوتي نم لكو «هتاضرمو

 ىلإ «ةدابعلا هذه يف كرشلا برست ةيفيك ًانيبم لوقيو .2'2..هل دوبعم وهف
 تادابعلا نم نيينثولا دنع حئابذلا تناك دقو» :نيملسملاو باتكلا لهأ
 اوجرخف باتكلا لهأ ضعب ىلإ كلذ ىرس مث ءاهب نولهيو مهتهلآل اهنوبرقي

 )١( ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا :نراقو (5/١2)هسفن ردصملا )ص:5١  11(

 لوقلا :يدعسلا رصان نب نمحرلادبعو ("”75:ص) ديجملا حتف نسح نب نمحرلادبعو
 .,.(46:ص) ديدسلا

 (*هو ”:ص) ةيدوبعلا :ةيميت نبا ًاضيأ :رظناو (١١1:ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا (0)
 .ضايرلاب «فراعملا .ط

 .(58:ص) ءديحوتلا ديرجت :يزيرقملا (

 .(15و )١75 ناتيآلا «ماعنألا ةروس (54)

 .(158١:ص) ديجملا حتف :نسح نب نمحرلادبع ()

 .(؟4 /8) رانملا ريسفت (5)
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 نولهي اوراصف هدحو هللا ىلإ اهب برقتي ةرافك نم هل تعرش امم مهنيبارقب

 ةدابع نم هلك كلذو ؛«نيسيدقلا كئلوأل اهنورذنيو نيحلاصلاو ءايبنألل اهب

 كئلوأ نم اهلعف نم مكح هلف '''"نوملسملا نم اهلعف نمف كرشلا
 . "”(نيكرشملا

 حبذي ام وهو» :لاق .©”4 ِهَّسأ ٍربَعِل هب َّلِهُأ مْو9» :ىلاعت هلوق دنعو

 هنإف ةحيب) ىلع هللا ريغل لهأ نم لكف «ةينثولا لامعأ نم هنأل ديحوتلا

 .2400(: . .كارشإلا نم كلذو «ةدابع برقت همساب ّلهأ نم ىلإ برقتي

 يضتقي ال ةيلهاجلا دهاعم ميظعتل حبذلا نع يهنلا نأ ضعبلا مهوتي دقو

 :هوجو نم ةهبشلا هذه باوجو .نيملسملا ءايلوأل ًاميظعت حبذلل ميرحتلا
 اهنمو «مانصألا دنع حبذي ام اهنم :عاونأ ةيلهاجلا يف حبذي ناك ام نأ :اهدحأ

 اديعب حبذي ام اهنمو «ةروص اهل سيل ةعمتجم ةراجح يهو «بصنلا دنع حبذي
 ىلع حبذ ام نأ صوصنلا هذه نم ملعف» :كلذ يف ديشر خيشلا لوقي .اهنع

 ةدابعلا دصقب حبذي هنأ ثيح نم هللا ريغل هب لهأ ام سنج نم وه بصنلا
 دق هنأ مهوت نم مهو ةلازإل ركذلاب بصنلا ىلع حبذ ام صخ . . هللا ريغل

 نم هنأ كبسحو «هيلع هنا مسا ركذي مل اذإ مارحلا تيبلا ميظعت دصقب لحي
 . .اهوحمب مالسإلا ءاج يتلا ةيلهاجلا تافارخ

 ءاهقفلا» :لوقيف ةهبشلا هذه ىلع هب دري رخآ ًاهجو ديشر خيشلا نّيبو
 نأ :ًايناث .. .ةبعكلاو ءايبنألاك هللا ريغل حبذلا زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأ
 .©0(...ىلاعت هللا ريغ ىلإ هجوتلا نم بولقلا ريهطت كلذ ةمكح

 .نيملسملا :باوصلاو اذك )١(
 .(؟87//) رانملا ريسفت (0)

 )/١09(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (*
 .(948/؟) رانملا ريسفت (4)

 )١55/5(. هسفن ردصملا (5)

 ١97(. /8) رانملا ةلجم (؟)

 ظن



 اذهو ةمكحلا هذه يفاني وهو «مهريغو ءايلوألل حبذلا يف دوجوم كلذو

 . عامجإلا

 كلذ ىلع ةيوبنلا ثيداحألاب ىلاعت هللا همحر ديشر خيشلا لدتسيو

 كاحضلا نب تباث ثيدحو :2هللا ريغل حبذ نم هللا نعل» ثيدح اهنمف

 البإ رحنأ نأ ترذن ىنإ :لاقف ِلكَك ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ هنع هللا ىضر

 لهف .:لاق ءال :اولاق ؟دبعي ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو اهيف ناك :لاقف «ةناوبب

 رذنل ءافو ال نإف كرذنب ٍفوأ :لاق ءال :اولاق ؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك

 ."”«(مدآ نبا كلمي ال اميف الو هللا ةيصعم يف

 ناك ناكم يف حبذلا ةيعورشم مدع نايب يه ةدايز ثيدحلا اذه يفو '

 . "”كرشلا ةعيرذل ًادس ىلاعت هللا ريغل هيف حبذي

 كرشلا اذه يف الخاد يلولا وأ لوسرلا مساب حبذلا ديشر خيشلا دعيو

 يكرشم نم نولاضلا كئلوأ هيلع ناك اميف نيملسملا نم ريثك عقو ...» :لوقيف

 لجعك مهل بئاوسلا بييستو «نيحلاصلا ضعبل حبذلا ىتح مهريغو برعلا
 ذاتسألا هنم ّدعو» :ًاضيأ لوقيو .2”:2. . .رصم فايرأ يف هرمأ روهشملا يودبلا
 - روذنلا اميس ال  حبذلا دنع مهلوق نم ًاريثك فايرألا يف يرجي ام مامإلا

 رذنلا لبقتيو مهيلإ تفتلي نأ يودبلا ديسلا نوعدي ءديس اي ربكأ هللا «هللا مساب
 زوجي ال ذإ حيسملا وأ لوسرلا ركذ ديسلا كلذ لثمو . . .هبحاص ةجاح يضقيو

 لكؤتو حبذت يهف ءاهل حيبملا ةميهبلاب معنملا مسا ريغ حبذلا دنع ركذي نأ
 . 00. . .هادع نم ىلإ اهب برقتي الو ءهاوس كلذ يف هكراشي ال همساب

 ؛7:ج «يحاضألا :ك :حيحصلا :ملسم هاور ثيدحلاو )١9١/4( رانملا ةلجم :رظنا )١(

 .(1ه51//") 90/0 ١(

 هب رمؤي ام :باب ءروذنلاو ناميألا :ك :دواد وبأ هاور ثيدحلاو )١19١/8( رانملا ةلجم (؟)

 18٠١( /5) ريبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا هححصو (7077/7) 7717:ح ءرذنلاب ءافولا نم

 .ه785١ «يناميلا هللادبع :ت ءةرهاقلا «ةعابطلا ةكرش .ط

 .(71١:ص) ديجملا حتف :نسح نب نمحرلادبع :رظنا (5)
 )8//١8(. رائملا ريسفت (5)

 .(5//1) ًاضيأو (48/") هسفن ردصملا (8)
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 كسنلا ركذب اهيف صالخإلاو اهب رمألاو ةالصلا ركذ ىلاعت هللا نرق دقو

 - كلذ يف ببسلاو اهيلع رصتقاو امهنيب عمجو 24 رحمأو كيرل لصف#
 كرشلا اهيف اشف يتلا ةدابعلا رهاظم مظعأ اهنوك وه» : ديشر خيشلا لوقي امك

 هنم فوخلاو «دوبعملا ىلإ بلقلا هجوتو ميظعتلاو ءاعدلا اهحورف ةالصلا امأف

 كرشلاف حئابذلاو جحلا امأو مهليثامتو مهروص وأ مهروبقك مهب ركذي امو

 الإ قحلا نيدلا يف نانوكي ال كسنلاو ةالصلا نوك نإ ...رهظأ امهيف

 . 7”(. . .نيدلا تايرورض نم دعي رهاظ رمأ هدح-و هلل نيصلاخ

 ةالصلا نأ بير الف ىلاعت هللا همحر ديشر خيشلا لاق ام نسحأ امو

 نوكي نأ مرج الف  هدحو هلل الإ  قحلا نيدلا يف نانوكي ال حبذلاو

 .كرشلا وه امهيف كرشلاو ًاديحوت امهصالخإ

 :لسوتلا :ًاسماخ

 : ةليسولا ىنعم

 .””ةجاحلاو 2؟”بلطلاو ةبغرلا ىلع ماللاو نيسلاو واولا لدت

 .""ةجاح :يأ «ةليسو كيلإ مهل لاجرلا نإ :ةرتنع لاق

 .بغار :يأ .'"”لساو هللا ىلإ نيد يذ لك ىلب :ديبل لاقو

 )١35(. ةيآلا «ماعنألا ةروس )١(

 .(؟) ةيآلا ءرثوكلا ةروس (9)

 .(؟57 75557 /8) رانملا ريسفت (9)

 .نيكزس :ت )١70/١( نآرقلا زاجم :ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ :رظنا (0)

 وبأو 2097 :ص) نييلهاجلا ةتسلا راعشأ نمض :هناويد :رظنا :ةرتتعل تيبلا اذه بسن (5)

 )١560/١(. ةديبع

 .(9775/58) لسو :ناسللاو .188١ .ط (78 :ص) ديبل ناويد :ديبلل تيبلا 0
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 :لاق .لئاسو : عمجلاو 0 هفطعت ةرصآ ةمرحب هيلإ

 (”لئاسولاو اننيب يفاصتلا داعو انلصول اندع نوشاولا لفغ اذإ

 .«©لسولا نم ةليعف ."”هب برقتيو ءيشلا ىلإ هب لصوتي ام :ةليسولاو
 :هنم نيتيآ يف ميركلا نآرقلا يف «ةليسولا» :ظفللا اذه درو دقو

 ىلعت وف : ىلوألا

 . 4 . . .ةليِسوْلا هل اًرمتَباَو هلأ ْأوُهَنَأ اوُثَماَء حرِدلا ايآَي»

 .©"0هيضري امب لمعلاب هيلإ ةبرقلا اوبلطا :ةيآلا ىنعمو

 :ىلاعت هلوق : ةيناثلا

 رعاس ص ساس ١ اس ع سس 00 ول 2 سوم وو سم + رت رس ع م 0

 متمحر نوجربو برق مهأ ةليسولا مهير كإ توغلبي توعدي نيلا كيلوأ»
 را ١ . باد حرْفاَخو

 هيلإ برقتي : يأ «هّللا ىلإ ةليسولا برقأ وه مهيأ يغتبي :ىنعملاو

 الا لمعلاب

 مهنأ هئايبنأو هتكئالم نع ربخأو اهئاغتباب نينمؤملا هللا رمأ يتلا ةليسولاف
 .("”تابحتسم وأ تابجاو «تادابعلا نم هيلإ هب برقتي ام يه اهنوغتبي

 .(775/58) ناسللا :روظنم نبا ()

 )590/٠١(. يربطلا ةيشاح :ركاش دومحم :رظنا .هلئاق فرعي مل (0)

 89١(. :ص) لسو :بغارلاو )١86/5(« ةياهنلا :ريثألا نبا (9)

 )590/٠١(. ريسفتلا :يربطلا :رظنا (4)

 .("0) ةيآلا «ةدئاملا ةروس (6©)

 :جاجزلاو «007/9) نآرقلا يناعم :ساحنلاو ءركاش دومحم :ت )190/١١( يربطلا (5)
 .(171/5) نآرقلا يناعم

 .(019) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (0

 .0794 :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا و «(557/) نآرقلا يناعم :جاجزلا :رظنا (4)

 .يداه نب عيبر .د :ت (7/94 :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا (0)
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 «ىنعملا اذهب ظفللا اذه نومدختسي  مهنع هللا يضر - ةباحصلا ناكو

 بقرأ هنأ: - امهنع هللا يضر - دوعسم نبا فصي ةفيذح لوق يف امك

 .دحاو ىنعمب امهو 2«"”ىفلز ةياور يفو .«' ”ةليسو لجو زع هللا ىلإ

 تادابعلا عاونأ نم ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام يه نذإ ةليسولاف
 وهو باتكلا هيلع لد ام وه اذهو «تابحتسملاو تابجاولا ءةعورشملا

 طلغ عقو دقل نكلو لك يبنلا باحصأ ةغلو برعلا ةغل نم فورعملا

 دنع افورعم نكي مل ديدج ىنعم ىلع هيف حلطصاو لامعتسالا اذه يف ريبعتو

 هيلع لد يذلا ىنعملا اذه رصتخا دقلف .هدعب الو مالسإلا لبق ال برعلا

 هب مسقلاو لك يبنلا تاذب لسوتلا ىنعمب نوكي نأ ىلع حلطصاو باتكلا

 «حالصلا مهيف نودقتعي نمو نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغبو «ىلاعت هللا ىلع
 ا"”ىتوملا نم ىتحو ءايحألا نم

 مهنع هللا يضر ةباحصلا دنع ًافورعم نكي مل ديدجلا ىنعملا اذهو

 .(هتعافشو هئاعدب لسوتلا لك يبنلاب لسوتلا نم نومهفي اوناك امنإو

 ةجيتن «هابتشاو لامجإ «ةليسولا»و («لسوتلا» ظفللا اذه يف عقو دقف

 ةباحصلا هلعفت تناك ام نيب هانعم يف كارتشا عقوو ءديدجلا حالطصالا اذهل
 حالطصالا اذه نم هنولعفي الو ءهنم هنومهفي اونوكي مل ام نيبو ءهمهفتو

 , *7ثداحلا

 باتكلا هيلع لد ام وهو «عورشم ىلإ لسوتلا مسق كلذ ىلع ًءانبو

 نذأي ام وهو عونممو «ىلاعت هللا ىلإ اهب لسوتي يتلا لامعألا نم ةنسلاو

 درت مل ثلاث ىنعمو نيملسملا قافتاب ناحيحص ناينعم هب داري لسوتلاف

 )١( دنسملا :دمحأ )296/6(.

 .(89/8ه) هسفن ردصملا (0)

 .(9١ل ءكو46 لق” 234٠ :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا :رظنا (9)

 ١١8(. :ص) ًاضيأ رظنا و (197 8١. :ص) هسفن ردصملا (4)
 .(59ا7و 965١و ال9 :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا :رظنا (©)
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 ناميإلاب لسوتلا وهو مالسإلاو ناميإلا لصأ وه :لوألا :ةنسلا هب

 .نيدلا لصأ وهو .هتعاطبو لجو ّزع هب
 انإ مهللا :هنع هللا يضر رمع لوق يف امك هتعافشو هؤاعد :يناثلاو

 (""انقساف انيبن معب كيلإ لسوتن انإو انيقستف انيبنب كيلإ انلسوت انبدجأ اذإ انك
 ("”هتعافشو هئاعدب يأ

 ىلاعت هللا ىلع ماسقإلا وهو «عونمملا وهو :ثلاثلا مسقلا امأو

 نم ليلد هيلع لدي الف «مهتاوذو مهسفنأب لاؤسلا وأ نيحلاصلاو ءايبنألاب

 ."”زئاج ريغ قولخملاب ىلاعت هللا ىلع مسقلاف .ةنسلا نم الو باتكلا
 .«©ةنسلاو باتكلا ةلدأ هدرت مسق ريغ نم لاؤسلاو

 :اعرشو ةغل ةليسولل ديشر خيشلا فيرعت
 لك - لسوتلا ةلأسمب ىلاعت هللا همحر ديشر دمحم خيشلا ينغغ دقلو

 تاهبش ىلع باجأو «ةعونمملاو ةعورشملا اهيناعم لّصفو نيبو - ةيانعلا

 .هيلع حلطصملا مهلسوت ىلع اهانعمب اولدتساو اهب اوكسمت يتلا نيلسوتملا

 ًاجتحمو اهلهأ لاوقأل ًادنتسم ةغللا يف ةليسولا ديشر خيشلا فرعف

 .فلسلا مالكو «برعلا رعش نم دهاوشب

 ِهْبَلإ اوُعَتْباَو َدَّمَأ ْاوُمَّتَأ انماء حبلا اًمرَاكَّي# :ىلاعت هلوق دنعف

 ام يأ «هيلإ هب لسوتي ام يه . ةليسولاو» :ديشر خيشلا لاق *”4ةَيِسول
 راد ىف ةبوثملا قاقحتساو هنم برقلاو هتاضرم ىلإ هب لصوتي نأ ىجري

 لضفت دقو «ىلاعت هفيرعتب الإ حيحصلا هجولا ىلع كلذ فرعي الو .هتمارك
 يوغللا ىنعملا لقنو ..“'2. . لكك هلوسر ىلإ هيحوب فيرعتلا اذهب انيلع

 )١( :ح «.. .ءاقستسالا مامإلا سانلا لاؤس :باب ؛ءاقستسالا :ك :يراخبلا ٠١٠١.

 )9( :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا 8١(.

 .اهدعب امو ”5١7( 84 :ص) هسفن ردصملا (9)

 .(١5؟ :ص) هسفن ردصملا ()

 .("80) ةيآلا «ةدئاملا ةروس (©)

 .(5759/5) رانملا ريسفت (5)



 ركذو «ءثحبملا لوأ يف تلقن ام وحنب «برعلا ناسلو تادرفملا نع

 ام دروأو ةجاحلاو كلملا دنع ةلزنملاو ةبرقلا اهنمو اهودروأ ىتلا ىناعملا

 ىنعملا لصأ ةغللا لهأ نع ذخؤي امنإو» :لاق مث .رعشلا نم هب اولدتسا

 ."'ضعب ىلع روثأملاب ريسفتلا ضعب هب حجريو
 :لكَك هلوق نم ناذألا ثيدح يف دراولا «ةليسولل رخآ ىنعم خيشلا ركذو

 ةليسولل لكك يبنلا ريسفتو» :لاقو "”«ةعافشلا هيلع تلح ةليسولا لأس نمف»
 هذه نأ رهظيف .كلملا دنع ةلزنملا اهيناعم نم نأ .ةغللا ةلقن لوق هديؤي

 ىنعم نيب قرفلا نيب مث ."”2...ةنجلا لزانم ىلعأ يه ةصاخلا ةليسولا

 ةلزنمل مسا ثيدحلا يف ةليسولاف» :لاقف ةنسلا يف اهانعمو نآرقلا يف ةليسولا

 ملع نم هللا ةضرم ىلإ هب لصوتي ام لكل مسا نآرقلا يفو ةنيعم ةنجلا يف
 .'7(لمعو

 ةيعرشلا يناعملاب ةغللا ءاملع اهدروأ يتلا يناعملا ديشر خيشلا طبرو

 نع ةيورملا تاياورلا نيب ضراعت ال هنأ نيبو .فلسلا نع تيور ىتلا

 - ةليسو هيلإ مهل لاجرلا نإ :رعاشلا لوق ىلع ًاقلعم لاقف .اذه يف فلسلا

 نم ةبرقلا ةدارإو ةبرقلاب ةليسولا ريسفت ىلع تيبلاب لدتساو» :  قباسلا
 اهريسفت هيفاني ال امك «هيفاني ال هنأ ىلع .ةجاحلا ةدارإ نم رهظأ تيبلا

 ريسفتو .هيلإ هب برقتي امم هللا ةبحمو هللا نم ةجاحلا بلط نإف «ةبحملاب
 .©06...ةغلل قباطملا وهو معأ هب اهانرسف امب ةليسولا

 :لسوتلاو ةليسولا ىنعم يف فارحنالا

 راشأ ًاعرشو ةغل ةليسولل حيحصلا ىنعملا ديشر خيشلا نيب ام دعبو

 برعلا ناسلو 87١(2 :ص) بغارلل :تادرفملا :رظناو «(ا/6/١) هسفن ردصملا )١(

 .07؟54/58) روظنم نبال
 .حتفلا عم 5١5 )١١7/5( :ح «ءادنلا دنع ءاعدلا :باب «ناذألا :ك :يراخبلا :رظنا (؟)

 )0١/5"(. هسفن ردصملا (9)

 .(71/0/5) رانملا ريسفت (5)
 .(559/56) هسفن ردصملا (8)

 خ6



 مل نإو - ىطسولا نورقلا نم ًاءدب ىنعملا اذه ريسفت يف عقو دق هنأ ىلإ
 يف ثدح دقو...» :لاق هنأ الإ  ديدحتلاب كلذ ثدح ىتم انل ددحي
 مهتيمست :يأ «نيقتملا نيحلاصلاو ءايبنألا صاخشأب لسوتلا ىطسولا نورقلا
 رضلا عفدو تاجاحلا بلطو «مهب هللا ىلع ماسقإلاو «ىلاعت هللا ىلإ لئاسو

 ىتح رثكو عاشو .اهنع دعبلا لاح يف وأ مهروبق دنع مهنم عفنلا بلجو
 وأ ىلاعت هللا عم مهتاجاح يف روبقلا باحصأ نوعدي سانلا نم ريثك راص

 ا .ةدابعلا وه ءاعدلاو ىلاعت هللا نود نم مهنوعدي

 ةهج نم ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإ ىنعملا اذه ديشر خيشلا ربتعيو

 هانعم ذإ ؛هلإلا ىنعمب  حالطصالا اذه يف انه ةليسولا نأ ذإ ءىنعملا

 يناعم يف داحلإ اذهف :لوقيو ءرمألل ربدملا برلا ىنعمب وأ ءدوبعملا
 ."0(. . .اهظافلأ ىف ال ىلاعت هللا ءامسأ

 ...» :لوقيف لسوتلا ىنعم يف ةماعلا فارحنا ًاضيأ خيشلا نيبيو
 ءاضق يف ءرملا دمتعي نأ لسوتلا ىنعم نم انرصع لهأ ةماع دنع فورعملا
 زوف وأ هللا باذع نم ةرخآلا يف ةاجن وأ رض عفد وأ عفن بلج نم هتاجاح
 ىلاعت هللا لاؤس وأ كلذ مهلاؤسو ؛نيحلاصلاو ءايبنألا صاخشأ ىلع ميعنب
 ملع نم هللا نع لسرلا هب ءاج امب لمعلا نود هايإ هيطعي نأ مهصاخشأب
 ةيادهو مالسإلا لوصأل فلاخم لسوتلا اذهو ...حلاص لمعو يداقتعا
 ."0«.. .ةينثولا دعاوق ىلع راجو ءنآرقلا

 :عورشملا لسوتلل ديشر خيشلا نايب يف :ًايناث
 وه حيحصلا لسوتلا امنإو» :هلوقب عورشملا لسوتلا ديشر خيشلا نيبيو

 لسوتلاو ءحلاصلا لمعلاو ملعلا نم هعرش امب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا
 لمعلا يرحتو «ىوقتلاو عرولا يف مهتقيرط عابتاب ةمألا فلس نم نيحلاصلاب

 )١( هسفن ردصملا )91/5"(.

 هسفن ردصملا (؟) )518/9(.

 )9( . رانملا ةلجم )/1؟١1/5؟57(.

 ك6



 ,©300. . .ةنسلاو باتكلاب

 برقتي امنإو «برقتلا وه لسوتلا نأ لوقلا ةلمجو» :رخآ عضوم يف لوقيو
 ال كلذ يف نيحلاصلا عابتابو «,مهصاخشأب ال هلسر ةنسلأ ىلع هعرش امب هللا ىلإ

 ال امب هريغ ءاعدك هللاب كرش وه ام هنمو عورشم ريغ كلذ ريغ نأو «مهتاوذب

 .©"00. . .ةيصعم وه ام هنمو «كرشلل ةعيرذ وه ام هنمو . . .هريغ هب ىعذي

 يناعملا هنايب يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع ديشر خيشلا دمتعيو

 ةدعاق نع لقنيف «لطاب وه امو اهنم حيحص وه امو ؛لسوتلا ظفلب ةدارملا
 :هلوق ىلع هنم رصتقأ اًليوط القن  "”نيترم خيشلا هعبط يذلاو  ةليلج
 :ناعم ةثالث هب داري لسوتلا ظفلف»

 .هب الإ ناميإلا متي ال ضرف اذهف هتعاطب لسوتلا :اهدحأ

 موي نوكيو هتايح يف ناك اذهو .هتعافشو هتاعدب لسوتلا : يناثلاو

 .هتعافشب نولسوتي ةمايقلا

 مل يذلا وه اذهف ءهتاذب هللا ىلع ماسقإلا ىنعمب هب لسوتلا :ثلاثلاو

 ال ؛هتامم دعب الو هتايح ىف الو هوحنو ءاقستسالا ىف هنولعفي ةباحصلا نكت

 ةروهشملا ةيعدألا نم ءيش يف اذه فرعي الو فربق ريغ دنع الو هربق دنع

 نع وأ ةفوقومو ةعوفرم ةفيعض ثيداحأ يف كلذ نم ءيش لقني امنإو .مهنيب

 .29(. . .ةجح هلوق سيل نم

 لسوتلل نيزوجملا تاهبشو ةلدأ يف مالسإلا خيش لوق نم لقتننو
 .اهيلع هباوجو تاهبشلا هذهل ديشر خيشلا ضرع ىلإ ؛عونمملا

 )١( هسفن ردصملا )5//4:9(.

 .(١57/؟ا/) هسفن ردصملا ()

 .(575/17) رانملا ةلجم :ًاضيأو (717/1/5) رانملا ريسفت :رظنا (9)

 .اهدعب امو 8١( :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا عم نراقو (17/7/5”7) رانملا ريسفت (5)

 وال



 :نيلسوتملا ججح :ًاثلاث

 لدت ال ةحيحص امإ تاياورو تاهبش ىلع عونمملا لسوتلا لهأ دمتعا

 هذه نمو .ةجح اهب موقت ال ةفيعض اهنكلو هيلع لدت وأ «هيلإ اوبهذ ام ىلع

 : ثيداحألا

 :لاقف لك يبنلا ىتأ رصبلا ريرض الجر نأ ؛فينح نب نامثع ثيدح

 ريخ وهف تربص تئش نإو كل توعد تئش نإ» :لاق .ينيفاعي نأ هللا عدا

 «نيتعكر يلصيف .هءوضو نسحيف ءأضوتي نأ هرمأف .هعدا :لاقف «كل

 يبن دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو «كلأسأ ينإ مهللا :ءاعدلا اذهب وعديو

 «يل ىضقتف هذه يتجاح يف يبر ىلإ كب تهجوت ينإ دمحم اي «ةمحرلا

 ىلع هب اولدتساف .''؟أربفءلجرلا لعفف :لاق .هيف ينعفشو ّيف هعفشف مهللا
 ."”تاوذلاب لسوتلا

 ءهيجرخم ركذ نأ دعب لالدتسالا اذه نع ديشر خيشلا باجأ دقو

 هلثم ىتأتي الو هصخشب ال ِةِلَك هئاعدب لسوت اذه نأ قيقحتلاو. ١.. :لاقف

 حصي مل ءاعد هتافو دعب ِهِلَي هنم بلطي نأ عورشم ريغف .هتافو دعب دحأل

 يف سابعلاب مهلسوت ثيدح يف حص لب «كلذ ةباحصلا نم دحأ دنع

 هللا تاولص هتافو دعب كلذ لثمب لسوتلا عانتما ىلع لدي ام ءاقستسالا

 انيبنب كيلإ لسوتن انبدجأ اذإ انك انإ مهللا :رمع لاق ذإ ءهيلع همالسو

 وأ ِهكَذ هصخشب لسوتلا ناك ولو ...”"نيبن معب كيلإ لسوتن انإو انيقستف
 ىلإ هلك هب ءاقستسالا نع اولدع امل مهدنع ًافورعم ًاعورشم هتوم دعب هئاعدب

 .(4”(.. .هنع هللا يضر سابعلا ءاعدب ءاقستسالا

 «تاوعدلا :ك :يذمرتلاو )71/1١(2 كردتسملا :مكاحلاو )١78/4(« دنسملا :دمحأ )١(

 .بيرغ حيحص نسح :لاقو .,”هالث :ح 6 : باب

 ١١١6 :ص) ةليلج ةدعاقو «(5175 9١59 :ص) يركبلا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا (60)

 .(504١و

 .ثحبلا اذه نم (555 :ص) هجيرخت قبس (9)

 )٠#/١١١(. رانملا ةلجم (؟)
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 دارملا وه ىمعألا ثيدح نم دارملاف ء.حيحص باوج باوجلا اذهو

 لسوتلا نم وهو «ءاعدلاب لسوتلا وهو «سابعلاب ءاقستسالا ثيدح ىف

 ؛هتعافشو هئاعدب هجوت امنإ هنإ ...» :مالسإلا خيش لاق .عورشملا زئاجلا

 هنأ ملعف «ّيف هعفشف مهللا :هرخآ يف لاقو ءاعدلا كي يبنلا نم بلط هنإف

 يف هئاعدب نولسوتي ةباحصلا ناك امك «هتاذب ال هتعافشب لسوتف هل عفشي

 ."00...هتامم دعب سابعلا ءاعدب اولسوت امكو ءاقستسالا

 نع ةباحصلا لدع امل هتوم دعب ًازئاج كك يبنلاب لسوتلا ناك ولو
 اوناك امنإ مهنأ ملعف .هريغو سابعلاك هنود نمب لسوتلا ىلإ هب لسوتلا
 نود نم ءاعدب لسوتلا زوجي هنإف كلذلو ؛هتعافشو يبنلا ءاعدب نولسوتي

 .مهدعب نمو ةباحصلا نم ِْلِكَم يبنلا

 :مدآ ةثئيطخ ثيدح

 عوضوملا ثيدحلا «عونمملا لسوتلا لهأ اهددري يتلا ججحلا نمو
 عفشتسا ىرج ام ىرجو ةرجشلا نم لكأ امل 0 هيلع 00 نأ ىوري يذلا

 (9ثيدحلا . . .هللا ىلإ لكك يبنلاب

 دمتعت يتلا ةنسلا بتك يف جرخي ملو عوضوم ثيدحلا اذه نأ قحلاو

 .عضولاب نوثدحملا هيلع مكحو يور امنإو «هبراقي ام وأ حيحصلا

 يذلا عوضوملا ثيدحلا اهنم...» :هيف ديشر خيشلا هلاق ام اذهو

 لسوتلا هنومسي ام ىلع ةجح نييروبقلا نم هلاثمأو "”خيشلا اذه هذختي
 وهو مهصاخشأبو هيلع مهقحب ىلاعت هللا لاؤسو نيحلاصلاو ءايبنألا تاوذب

 امل» هنأ ًاعوفرم - هنع هللا يضر  رمع نع هكردتسم يف مكاحلا هاور ام

 «يل ترفغ امل دمحم قحب كلأسأ بر اي :لاق «ةئيطخلا مدآ فرتقا

 )١( :ص) يركبلا ىلع درلا 557(.

 .لئاسلا هيلإ راشأ دقو لسوتلل نيزيجملا خياشملا دحأ ديري (6)

6.4 



 كنأل بر اي :لاق ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيكو مدآ اي :هللا لاق

 ىلع تيأرف يسأر تعفر «؛كحور نم يف تخفنو كديب ينتقلخ امل
 مل كنأ تملعف ءهللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :ًابوتكم شرعلا مئاوق
 هنإ ءمدآ اي تقدص :هللا لاقف «كيلإ قلخلا بحأ الإ كمسا ىلإ فضت

 ام دمحم الولو ءكل ترفغ دقف هقحب ينعدا ءّيلإ قلخلا بحأل

 .20(كتقلخ

 معزو ثيدحلا اذهب جتحا نم ىلع درلا يف ديشر خيشلا لاطأ دقو

 وه لب» :هلوق ىلع دزي مل صيخلتلا يف يبهذلا نإ "”يوجدلا لاق» :لاقف
 :هدعب لاق نأ كلذ ىلع داز لب :لوقأو «هاو ديز نب نمحرلا دبعو عوضوم

 .200....؟اذ نم يردأ الو يرهفلا ملسم نم هللا دبع هاور

 يف ليدعتلاو حرجلا لهأ لاق ام نوهأ يوجدلا ركذ...» :ًاضيأ لاقو

 دق هنأو ءعوضوم ريغ هثيدح نأ ىلع هب جتحاو ديز نب نمحرلا دبع حرج
 هثيدح حصي دق مهولا هيلع بلغي يذلا نأ مولعم :لاق ذإ احيحص نوكي

 ةبلغ هفعض ةلع تسيل نمحرلا دبع نإ :اذه هلوق دينفت يف لوقأو ؛خلإ
 ال هنأو ًادج فيعضو هاو هنأ هيف اولاق ام نوهأ لب ءمعز امك هيلع مهولا

 لثملا برضم اهلعجيو هيبأ نع هتافارخب أزهي يعفاشلا ناكو «يوري ام لقعي
 الا ١

 ثيدحلا اذه دنس يف ديشر خيشلا اهركذ يتلا نعطلا هجوأ نم ًاضيأو
 نم لوألا لصفلا يف اذه مدآ ثيدح ركذ دق '*”ضايع يضاقلا نإ» :هلوق

 )١( /*؟) رانملا ةلجم :رظنا و «(516 /؟) كردتسملا :مكاحلا 3١ -11"(.

 .«مالسإلا رون رهزألا ةلجم يف ىوتفلا باب ررحم «ءيوجدلا ل وي خيشلا وه (؟)

 .(317/09) رانملا ةلجبم (0)
 .(9#/71) هسفن ردصملا (4)

 :رظنا .ه4 :يفوت «مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا «يبصحيلا ىسوم نب ضايع :وه 2(

 )7١7/9١(. ريسلا



 ثيللا ىبأو 7 ىكملا دمحم ىبأ نع ةياكح ©)ءافشلا نم لوألا ءزجلا

 نع هوري مل تاعوضوملا ةياكح نم نورثكي نيذلا نم امهو ''”يدنقرمسلا ١ 20 ها لا : م

 دب ىلإ هازع الو ثيدحلا د لمأ نم دحأ

 اهتم ىرخأ هجوأ ًاضيأ هنع باوجلا ىف ىفو نولس خملا هاعدا امع
 :ىلاعت لاق امك اهب هيلع بيت يتلا يه هبر نم مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا

 .ةيآلا 00 30 ََب انك تسلك هْيَز نم ْمَداَع حّيلم#

 ىلاعت هللا ربخأف .20ةيآلا * . . .انسمنَأ اَنئَلَظ اَنَّير الاَق## :ىلاعت لاق دقو

 ىعدا وأ ركذ نمف ءهيلع اهب بيت يتلا تاملكلا هذه دعب طوبهلاب مهرمأ هنأ

 يف ةجح هعم نكي مل نآرقلا يف هللا اهركذ يتلا ريغ تاملكلا هذه نأ
 ."9نآرقلا رهاظ فالخ

 اَنَمَحْيَيَو انل رْفْثَت َ نإو انشأ انظ# امهلوق نأ :وهو رخآ هجوو
 رفغتساو مدن نمو رافغتسالاو رارقإلا نمضتي 04 َنرِسَحْلَ 9 9

 ملو هوصقملا اهب لصحف .مالسلا هيلع مدآ نود ناك نإو هل رفغ باتو

 م سر

 .ثلاثلا بابلا يف وهو ١178( :صض) لوألا ءزجلا :افشلا :رظنا )١(

 يمر قودص .يروثلا نايفسو مادك نب رعسم عمس «ناوفص نب ٍىيحي نب دالخ :وه (0)

 )١//5041( لادتعالا نازيم :يبهذلاو (748/7) ءامسألاو ىنكلا ملسم :رظنا ,ءاجدإلاب

 .(45 :ص) بيرقتلا :رجح نباو .يواجبلا دمحم يلع :ت «توريب «ةفرعملا راد .

 .دهزلاو ظعولل ةبيرغ تاياكحو ةعوضوم ثيداحأ هيفو «نيلفاغلا هيبنت باتك 3 م

 نيثدحملاك اهزيمي ال ناكف «ةعوضوملا ثيداحألا هيلع جورت تناكو ؛ةعامج نع ىور
 .(755/15) ريسلا .ه#اله يفوت «ميهاربإ نب دمحم نب رصن وه ؛هللا مهمحر

 .("17/65) رانملا ةلجم (؟4)

 .(ا/) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (4)

 .(77) ةيآلا «فارعألا ةروس (5)

 ٠١( :ص) يركبلا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا 00

 .(77) ةيآلا «فارعألا ةروس (6)



 .'"0اهريغل جتحي

 :هيلع ديشر خيشلا باوجو رخآ ثيدح
 ثيدحلا - هيف مهل ةجح الو  عونمملا لسوتلا لهأ هب جتحا اممو

 :ةالصلا ىلإ جرخ اذإ لاق نم» :هيفو "”هجام نباو "”دمحأ هاور يذلا

 .ثيدحلا 2. . .اذه ياشمم قحبو كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا

 ام ىلع ةجح هيف سيل هظفل نأ امك '”دانسإلا فيعض ثيدحلا اذهو
 هلأس نم بيجي نأ ىلاعت هللا ىلع مهقحو «نيلئاسلا قحب لاؤس هنإف «هوعدا

 ةهوعد بيج بيِرَف ٍينِإَه ْقَع ىواَبِع تللأم ل :ىلاعت لاق امك هاعدو

 .هسفن ىلع ىلاعت هللا هبجوأ مهقح اذهف 2 ”# ناَعَد اَذإ عدل

 نأ ىلاعت هللا ىلع نيدباعلا قح وهف ةالصلا ىلإ يشملا قح امأو

 نم وهف .بير ال زئاج وهو حلاصلا لمعلاب لسوتو لاؤس اذهف «مهبيثي
 ."”عونمملا ال عورشملا لسوتلا

 دعب لاقف هتركذ ام وحن ثيدحلا اذه نع ديشر خيشلا باجأ دقلو

 دمحأ هفعض دقو '”ىفوعلا ةيطع قيرط نم وهو...» :ثيدحلا ظفلل هركذ
 لسوت ىلع لدي ال حص ول روكذملا ءاعدلا ىنعم نأ ىلع ...روهمجلاو

 دعو امك مهءاعد بيجتسي نأ ىلاعت هللا ىلع نيلئاسلا قح نإف «صاخشألاب

 كدعوب كلأسأ :لوقي هنأكف "04] َبِحَبْسَأ نومدأ ْمُكِيَر َلاَيَو# :هلوقب

 )١( :ص) يركبلا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا ٠١-١١(.

 )0( دنسملا )#/5١(.

 (ه5/1) لالخ :ح ؛ةالصلا ىلإ يشملا :باب ءدجاسملا :ك .ءنئنسلا :هجام نبا (

 ١58(. :ص) ةفيعضلا :ينابلألا هفعضو «يقابلا دبع

 .يلخدملا عيبر .د :ت (؟5١5 :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا :رظنا (54)
 )١145(. ةيألا «ةرقبلا ةروس (©)

 .اهدعب امو (؟717/ 25١6 :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا :رظنا (5)

 8٠١( - ا/4/9) نازيملاو «(514/5) بيذهتلا بيرقت يف هتمجرت رظنا 0

 .(59) ةيآلا ءرفاغ ةروس (8)

 مهم"



 مهحالص ىلع مهبيثي نأ "هيلع نيحلاصلا قحو ؛يئاعد بيجتست نأ قحلا
 ب : | هلسوب : يف اهركذ ىتلا ةفصلاب ةالصلا ىلإ هاشممب هلسوت هنمو ةريثك تايآ ىف دعو امك

 .""(رخآ لماع صخشب ال هلامعأ نم حلاص لمعب لسوت وهف

 حلاصب ىلاعت هللا ىلإ اولسوت نيذلا ةثالثلا ثيدحك وه ثيدحلا اذهو

 لمعب لسوت لكف '"راغلا يف مهو ةرخصلا مهيلع تقبطأ امدعب مهلمع

 .بير ال زئاج وهو ءهلِمع حلاص

 :ِهِكَع يبنلا هاجي لسوتلا

 هولأساف هللا متلأس اذإ) وه رخآ عوضوم ثيدحب نولسوتملا جتحيو

 عيمج هاج نم مظعأ هلك ههاج نأ عمو *”'ميظع هللا دنع يهاج نإف يهاجب

 بتك نم ءيش يف سيلو بذك ثيدحلا اذه نأ الإ «نيلسرملاو ءايبنألا
 ةهاجو هتابثإ دعب - مالسإلا خيش لاق .ثيدحلا لهأ اهيلع دمتعي يتلا نيملسملا
 هاجك سيل ىلاعت قلاخلا دنع قولخملا هاج نكلو ...» :ِِلي  هردقو ىبنلا
 .©*”.. .هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي ال هنإف «قولخملا دنع قولخملا

 نأ نكمي الو ءهل لصأ ال عوضوم ثيدحلا اذه» :ديشر خيشلا لاق

 ركذيو «ديناسملا الو ننسلا الو حاحصلا ال ةنسلا نيواود نم ءيش يف هدجت

 خيش لاق «ميظع هللا دنع يهاج نإف يهاجب هولأساف هللا متلأس اذإ» ظفلب

 بذك ثيدحلا اذه :هريغو ةليسولاو لسوتلا باتك يف ةيميت نبا مالسإلا
 .2...ثيدحلا لهأ اهيلع دمتعي يتلا نيملسملا بتك نم ءيش يف سيل

 خيشلا ىلإ هجوملا لاؤسلا ظفل وه امنإو «هجام نبا الو دمحأ يتياور يف اذه سيل )١(
 .هجو لكل ًادرو اًلامتحا هنع باجأ هلعلف ديشر

 .(577/919) رانملا ةلجم (؟)

 .7777 :ح ءهرجأ كرتف ًاريجأ رجأتسا نم :باب «ةراجإلا :ك «يراخبلا :رظنا (6)

 يركبلا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا .ةنسلا بتك نم ءيش يف ثيدحلا اذه دجوي ال (:4)

 .(40 :صو ١١ :ص)

 .(5984 :ص) ةليلج ةدعاق (©)

 مث.



 .""”مالسإلا خيش نع ًافنآ هتلقن يذلا صنلا ديشر خيشلا لقنو

 هللا ىلع دحأل قح الف ءهقحب لاؤسلا لكك يبنلا هاجب لاؤسلا لثمو

 :ىلاعت هلوق دنعف :ديشر خيشلا هررقي ام اذهو. ءهسفن ىلع هبتك ام الإ ىلمت

 تناكو...» :ديشر خيشلا لاق "”4اورتك َنبِدْلا َلَع نْوَينَتَس لَم نم اوناكو»

 0 :نولوقي رظتنملا يبنلاب برعلا يكرشم ىلع حتفتست دوهيلا
 . .اهنولحتنت. يتلا ةينثولا لذخيو هيلع نحن يذلا ديحوتلا هباتك
 هلل :ودع مهمهد وأ رمأ مهبزح اذإ نولوقي اوناك مهنإ :لاقف .. .مهضعب

 ةاروتلا يف هتفص دجن يذلا نامزلا رخآ يف ثرعبملا يبنلاب مهيلع انرصنا

 جرعي مل "”سابع نبا نع ةفيعض تاياور هيفو نورصني اوناكف - ليجنإلاو

 تاياورلل اهتفلاخمو اهتياور فعض ىلع اهنأل هلعلو اهنم ءيش ىلع ريثك نبا
 ضعب يفو هِي يبنلا صخشب ءاعد حاتفتسالا لعجب ىنعملا ةذاش ةلوقعملا

 .”(...هب ىعديف هللا ىلع دحأل قح الو عورشم ريغ اذهو هقحب تاياورلا

 ةبراحم يف - ىلاعت هللا همحر  ديشر خيشلا اهلذب يتلا دوهجلا نمو
 ىلع ةدمتعم ةلأسملا هذه لوانتت يتلا ةيفلسلا بتكلا رشن «عونمملا لسوتلا
 ةدعاق» باتك عبط ديشر خيشلا نأ تركذ نأ قبس دقلو ءةنسلاو باتكلا

 ه1715١ ةنس ًاضيأ عبطو «نيترم مالسإلا خيشل «ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج

 خيشلا هفلأ يذلا «لاهجلا لسوت يف لاقملا لصف» باتك م1105 قفاوملا

 .ةمركملا ةكم ءاملع دحأ يبتكلا ريقوخ ركب وبأ دحوملا

 هيف دري رهزألاب نييدجنلا ةبلطلا دحأل ًاباتك ديشر خيشلا عبط كلذكو

 )١( رانملا ةلجم )/51/57١(.

 .(89) ةيآلا ءةرقبلا ةروس (؟)

 .روثتملا ردلا :رظنا (9)

 )89/١” - 741١(. رانملا ريسفت (؟4)

 ةوعد ليبس يف فورعم داهج ريقوخ ركب يبأ خيشللو 8754/4(«2) رانملا ةلجم :رظنا (©)
 .اهديؤتو ديحوتلا ةوعد رشنت يتلا هتافلؤم ببسب نجسلا عدوأو اهببسب يذوأ ءديحوتلا

 .(7580و ؟140/91) رانملا ةلجم :رظنا
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 قوربلا» باتكلا مساو «لسوتلل نيزيجملا رهزألا ءاملع رابك دحأ ىلع

 يلع نب هللا دبع خيشلا هفلؤمل «ةيوجدلا تاملظلا حاستكا يف ةيدجنلا
 .ه٠176 ةنس عبطو .يميصقلا يدجنلا

 «ةليسولا ةملك فيرعت ةمدقملا يفو «باوبأ ةعبرأو ةمدقم نم نوكتيو

 .ًاعون رشع دحأ وهو «عورشمو عونمم ىلإ لسوتلا ميسقتو

 عونمملا لسوتلا نولسوتملا هب لدتسا ام ىلع درلا يف لوألا بابلاو

 يف 5 :ثلاثلاو ءةنسلا ةلدأ نم يعدا ام لاطبإ يف : : يناثلاو .نآرقلا ةلدأ نم

 ."”ءاملعلا لاوقأ يف :عبارلاو «ةيلقعلا ةلدألا

 ًامومع ةيهولألا ديحوت نايب يف نسحأ دق ديشر خيشلا نوكي اذهبو
 مهأ نمو ءهدحو ىلاعت هلل اهصالخإ بوجوو اهتقيقحو ةدابعلا حضوو
 ىلع ًادمتعم ةوعدلا هذه رشنل ليبس لك كلس دقو .لسوتلاو ءاعدلا اهرهاظم
 .هتسردمو ةيميت نبا مالسإلا خيش اميس ال فلسلا بتك

 .اهدعب امو (508/595”7؟) رانملا ةلجم :رظنا )١(
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 :ىناثلا ثحبملا

 :ديهمت

 يدجت ال ةيصعم وهف «لئاذرلا ةيلكو ئواسملا عماج ىلاعت هللاب كرشلا
 ال هفسو زع اهنم موقي ال ةعضو «لامك اهنع يزجي ال ةصقنمو «ةعاط اهعم

 .دوع هل ماق ام مهولا الولو ءنرق هل مجن ام لهجلا الولو «ءسفنلا هب دشرت

 رهطأ ديحوتلاك دجي نل ءاهطاطحناو ممألا يقر بابسأ يف ثحابلاو

 «ةدايسلل نمضأو ةايحلل ظفحأو «قالخألل موقأو لوقعلل دشرأو بولقلل
 .ةلضافلا ةيندملل اقيقحتو ةرهاطلا ةيندملا رانم لمح ىلع ىوقأو

 مالحألا هفسو بولقلاو سوفنلا ةملظ ىلع لدأ كرشلاك دجي نلو

 داحتالاب رضأو «سأبلل بهذأ صئاقنلا هذهك ءيش الو «قالخألا داسفو

 .بوعشلل لذأو ةوقلل فعضأو

 كليحأ نكلو بيرقلا وأ ديعبلا يضاملا ىلع لاثملا يف كليحأ نلو
 «هراشتناو كرشلا ببسب ءاهباصأ ام ةمألا باصأ ثيح ءدهاشملا عقاولا ىلع
 يتلا ضرألا الإ اهنم ملسي ملو .مّلظلا اهيلع تقبطأو ءممألا اهيلع تعادتف

 ."27تزبف ديحوتلاب تماقو «تزعف كرشلا نم تلخ

 .برعلا ةريزج ىلإ كلذب ريشأو 5١(« :ص) حاحصلا راتخم .بلسف بلغ يأ :زبف زع )١(
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 ءايبنألا هيلإ وعدي ام لوأ نأ هباتك يف انل ىلاعت هللا نيب دقف كلذلو

 .هرهاظمو كرشلا مهموق ىلع هنوركني ام لوأو «هللا ديحوت وه نولسرملاو

 لاح حالصل ءاجرو «ةنامألل ءادأ كرشلا لئاسمل ءاملعلا نايبو

 ةحيصنلا نم وهف «مهكردي نأ ةفاخم نيدحوملل كلذ ةدئافو «نيملسملا

 لطابلا ىلع هيبنتلا نم ىلوأب ريخلا ىلإ داشرإلا سيلو ؛ةديمحلا ةديفملا
 .دضلا هنسح رهظي دضلاو ءءايشألا نيبتت اهدضبو ءراضلا

 : ىلاعت هلوقك تايآلا نم ريثك يف هب كرشلا نع ىلاعتو هناحبس هللا ىهن دقلو

 ًائيش وأ ءايشألا نم ًائيش :يأ 74اَميَه .دي اكتم الو َهَّلأ اوُدبْعاَول
 ."”كارشإلا نم

 : هناحبس هلوقو

 "742 اذ ير زاب هُم الو اكس المع لشي وير هَل اب نك نّق»
 امك «مهيلع هللا هذحأ يذلا قاثيملا نم ء؛هرهاظمو كرشلل ءاملعلا نايبف

 104 . . .ممتكك الو سائل هَنَيَيل بتكلا اونوأ َندْلا حكم ُهَسأ َدَحَأ ْدِإَو# :لاق

 هتقيقح اوفرعو هتروطخو كرشلا اونيب نيذلا ءاملعلا ءالؤه نم ناكو

 .ىلاعت هللا همحر اضر ديشر دمحم خيشلا هرهاظم نم اورذحو

 :لوالا بلطملا

 كرشلا فيرعت
 :ناسللا يف لاق «ةبحاصملاو ةطلاخملا ىلع ةغللا يف كرشلا قلطي

 ءانكراشت ىنعمب انكرتشا :لاقي «نيكيرشلا ةطلاخم ءاوس ةكرّشلاو ةكرِشلا»

 «كراشملا :كيرشلاو ءرخآلا امهدحأ كراشو ءاكراشتو نالجرلا كرتشا دقو

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )5"(.

 .(857/5) رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم (؟)

 )1١١١(. ةيآلا «فهكلا ةروس (9*)

 )/١418(. ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (5)



 ."0«ءاكرشو كارشأ :عمجلاو «كيرشلاك :كرشلاو

 «كيرشلا ىنعمب كرشلا» :يرهزألا لاق «ءبيصنلا ىلع ًاضيأ قلطيو

 ."”«رابشأو ربشك .كارشأ :هعمجو «بيصنلا ىنعمب وهو

 دجوي نأ وه :ليقو .«نيكلملا طلخ ةكراشملاو ةكرشلا» :بغارلا لاقو

 ."”2...ىنعم وأ ,يشلا كلذ ناك ًانيع ءًادعاصف نينثال ءيش

 يضتقي ال .صصحلا يف ءاكرشلا يواست ةغل ةكرشلا يضتقت ال امكو
 نوكي لب ؛ ءاهنم ةفص يف وأ هتافص عيمج يف كيرشلا ةاواسم ًاعرش كرشلا

 .””الثم ملعلاو ةردقلا يف هنود ناك ولو ىلاعت هلل كيرشلا تابثإب كرشلا

 هللا ريغل ةيبوبرلاو ةيهولألا صئاصخ نم ءيش فرص :وه ًاعرشو
 ١ . 7 ىلاعت

 :كرشلا ةقيقح

 ءارو ةيبيغ ةطلسل عوضخلاا» : هنأب كرشلا ةقيقح ةقض ةقيقح ديشر خيشلا نيبيو

 الو هريغ ىجري اللف ىلاعت هريغل نوكت ا ةطلسلا هذهو ىهلثم نع تاقولخملا

 .200. . .هاوس ىشخي

 هللاب كرشلاف ءداحلإلا يأ «ليطعتلاو كرشلا نيب ديشر خيشلا قرفيو

 ءالصأ هلإلا دوجو راكنإ وهف ليطعتلا امأ :ىلاعت هب ناميإلا عم نوكي

 ."”ىلوألا قيرطب ليطعتلا نع يهنلا مزلتسي كرشلا نع يهنلاو

 .كرش :ةدام )558/١٠١( برعلا ناسل :روظنم نبا )١(

 .كرش :ةدام )١7/٠١( ةغللا بيذهت (9)

 .كرش :ةدام 50١( :ص) تادرفملا (*)

 .(65 :ص) هرهاظمو كرشلا : يليملا قف

 .(؟07 :ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا :رظنا (4)

 .(87/0) رانملا ريسفت (5)

 ١5(. 54 :ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملا عم نراقو ءةحفصلاو هسفن ردصملا (0)

 همم



 كرشلا ةقيقح» : لوقيف رخآ عضوم يف كرشلا ةقيفح ديشر خيشلا نيبيو ان

 «ىلاعت هللا ريغل ةينوكلا ننسلاو بابسألا ءارو ةطلسب روعشلا وهو ةيهولألا يف

 ذخألا وهو : ةيبوبرلا يف كرشلاو .روعشلا كلذ نع أشني لمع وأ لوق لكو

 ."0(...يحولا نود رشبلا ضعب نع مارحلاو لالحلاو نيدلا ماكحأ نم ءيشب

 خيشلا ميسقت - ًاقلطم كرشلا ةقيقح نايب عم  ذخأن صنلا اذه نمو

 ام وهو .ةيهولألا يف كرشو ؛«ةيبوبرلا يف كرش :نيمسق ىلإ كرشلل ديشر
 .ةيلاتلا ةرقفلا يف عسوتب هنيبأ

 :يناثلا بلطملا

 كرشلا ماسقأ

 ىلإ مسقني كرشلا نأ تارم دعب تارم هللا همحر ديشر خيشلا نيب دقل

 ةيمسقلا الك نأو «ةيهولألا يف كرشو ةيبوبرلا يف كرش :نيساسأ نيمسق
 رصتقأو «تركذ امك ديشر خيشلا نم ًاريثك اذه رركت دقو .سانلا هيف عقو

 :ءاصقتسا نود كلذ ىلع لدي ام ىلع انه

 ةيهولألاب قلعتي امهدحأ :ناعون هب كرشلاو» :ديشر خيشلا لوقي
 ىف هنيعي وأ ىلاعت هكراشي نم قلخلا ىف نأ ءرملا دقتعي نأ وهو ةدابعلاو

 هبرق لجأل هدنع هتعافشب ضعب نع هدصيو اهضعب ىلع هلمحي وأ «هلاعفأ
 .مهناوعأو مهباجحو مهيشاوحو «نيدبتسملا كولملا ةناطب نم نوكي امك .هنم
 ءاعدلا يف ىلاعت هيلإ هجوتي امدنع همعرب هللا دنع رثؤملا اذه ىلإ هجوتي وهف

 بلج وأ رض فشكل ؛«ةجاحلا ةدش دنع هنود نم هوعدي دقو .هعم هوعديف

 6 - عما اذهو «هبابسأ يع عفن

 هريغ ىلإ ريبدتلاو قلخلا دانسإ :وهو 00 قلعتي :امهيناثو ...»

 .(؟1/0/0) ًاضيأ رظنا و )١58/0( رانملا ريسفت )١(

 .اهدعب امو (45 :ص) يزيرقملا عم نراقو (ه0/؟) رانملا ريسفت قفز

 ه8



 نم ميرحتلاو ليلحتلاو ىلاعت هللا ةدابع يف نيدلا ماكحأ ذخأت نأ وأ ءهعم

 مهنع ذخؤي نم نأ ةجحب هلسر هنع هغّلِب يذلا هيحوو هباتك ريغ يأ هريغ
 مهيأرل باتكلا نم ذخألا كرتيف هللا دارمب ملعأ يحولا نايب ريغ نم نيدلا

 ني اًبابرأ ْمُهَتمُرَو مراح أوُدََكأ» :ىلاعت هلوقب دارملا وهو .مهلوقو
 200 , 234م تود

  ًادوجوم ناك نإو - اًليلق ناك ةيبوبرلا يف كرشلا نأ ديشر خيشلا نيبيو
 ."”ةيلهاجلا داوس هيلعو ىشافلا ريثكلا وه ناك ةيهولألا ىف كرشلا نأ الإ

 ىلاعت هللا هاعن يذلا كرشلا نأ نم مهضعب مهوتي ام سكع ىلع كلذو

 ةهلآ نوكلا يف نأ داقتعا وأ .ىلاعت هللا دوجو راكنإ وه ًاريثك نآرقلا يف

 نإ...» :خيشلا لوقي «ىلاعت هللا قزري امك نوقزريو هللا قلخي امك نوقلخي

 نامز لك يف نيكرشملاو رافكلا لقأ اوناك سانلا نم نيمسقلا نيذه

 .20(...ناكمو

 امك  نودقتعي اوناك» :مهنع هلوقب ديشر خيشلا هنيبف برعلا كرش امأو

 ءًاقلطم ناك امل هنكلو ءدحاو هقلاخو نوكلا عدبم نأ  رشبلا رثكأ دقتعي

 دامج نم هقلخ نم ةرهابلا هتردق رهاظم ضعب هتدابع يف مهتهجو اولعج

 هدابع نيبو هللا نيب ةطساولا يه رهاظملا كلت نأ اومعزو «ناسنإو ناويحو

 ةاطخلا نم سانلا ةماع نأب كلذ مهؤاملع لُلعُيو مهرضو مهعفن يف

 الف «مهتجاحب عيفرلا يهلإلا بانجلا اوبطاخي نأ مهتسخب قيلي ال «نيبنذملاو

 هرهاظ يف ناك نإو اذه ...هنيبو مهنيب ةطساو ىلإ ةجاح يف اوناك مرج

 عينشتلا ضرعم يف هيوذ ةهبش ركذو ًاكرش نآرقلا هدع دقف ىلاعت هلل ًاميظعت

 هل اًصِخم َهَمَأ دبع نحب بتكلأ َكَيِإ َانَرَأ آَإ# :لاق ثيح راكنإلاو

 مُهُدَبَس ام هآسيلزأ ونود ني اود بيلو ٌسِاَفَك ندا هِي الا © تيل

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )1"(.
 ) )0.(06/؟) رانملا ريسفت

 ) )9.(؟9/7/8) هسفن ردصملا

 )84( رانملا ةلجم )؟/١7؟(.

 ه6



 هلآ َّنِإ ُِمَِتُم ِهيِف ذ مه ام ىف هت مكي هلل َّنِإ حمل هلأ َلِإ آئوبِرَمِل اَلِإ
 :ديشر خيشلا لوقيو .'"49"2"..20 درك تدك َوُه نم ىدَيَي ال
 ءامسأو ةفلتخم ناولأب ممألا يف ًايشاف ناك يذلا وه ةدابعلا يف كرشلاف. . .»

 ."00. . .ةعونتم روصو «ةددعتم

 نأ ماد ام «ةفلتخملا كرشلا روص نيب ًاقرف ديشر خيشلا ىري الو
 وأ «ةدحاو ةلمعل اهجرأ نوكت ةفلتخملا روصلاف .«ةدوجوم كرشلا ةقيقح
 نأ مهوتي نم امأ.. :لوقيف .دحاولا ضرملل ةديدعلا ضارعألا ةباثمب

 هريغ وأ عدلا يف همم مهركرشأ نم فالخاب نيكرشملا نيب ب ًاقرف هللا دنع

 ال كرشلا ةقيقحب ةربعلا ذإ قمحأ لهاج وهف ةيبوبرلاو ةيهولألا صئاصخ نم
 هب كرشأ نمو ًايبن وأ ًاكلم هب كرشأ نم نيب قرف الف «ءاكرشلا فانصأب
 .(0(. . .ًاناطيش وأ ًارجح وأ ًابكوك

 روهمج دنع دادنألاو...» :لوقيف ًاحوضو ىنعملا اذه ديزيو
 ضعب مهل عضخ نيذلا ءاسؤرلا لمشيف «ناثوألاو مانصألا نم معأ نيرسفملا

 ّنِم أوُعِبتأ َندَلأ ًاََبَت ْدإ# :ةيتآلا تايآلا هيلع لديو «ًاينيد ًاعوضخ سانلا
 الإ يلطيال ام هنم بلطُي نم دنلا نم ًاذإ دارملاف '*”4خلإ . . .اوَُبَنَأ تل
 «. . .ىلاعت هللا نم الإ ذخؤي ال ام هنع ذخؤي وأ 0-2

 ديشر خيشلا صخي مث «ةيبوبرلا يف كرشلاو ةيهولألا يف كرشلا لمشي اذهف
 ءمركم ناسنإ نم هيلإ أجلُي يذلا اذهو» :لوقيف نايب ضعبب ةيهولألا كرش
 نم كلذ نود ام وأ «نيبرقملا ةكئالملا نم كلم وأ «نيحلاصلاو ءايبنألاك

 ىمسي هذه نم ءيشل ًاراكذت لعج  لاثمت وأ منص وأ «ةقيلخلا رهاظم

 )١( «2؟) ةيآلا ءرمزلا ةروس ”(.

 )780/٠١- ةلجملاو 55(«2/؟) ريسفتلا ًاضيأو ,«(0*7/؟) ًاضيأو ءةحفصلاو هسفن ردصملا (')
1485). 

 .(5175/؟) رانملا ةلجم (9)

 )570/١5(. رانملا ةلجم (؟)

 ١151(. «155) ةيآلا ءقرقبلا ةروس (©)

 .(58/؟) رانملا ريسفت (5)



 9 5 0 3 . ١
 ا 7(. . .هنود نم ايلوو هل اكيرشو هلل اذن

 مسق  مهيف سانلا داقتعا بسحب  نيمسق ىلإ مسقنت دادنألا هذهو

 ."”عيفشو ةطساو وه امنإ مسقو «هدححو فرصتي

 :وهو :ربكأ :نيمسق ىلإ ةيهولألا يف كرشلا ديشر خيشلا مسقيو

 ىلإو :ميحلاصلاو 1 لسرلاو ةكئالملاك نيمركملا هدابع نم هريغ ىلإ هجوتلا»

 كرش ىلإو ."6...اهريغو روبقلاو مانصألا نم مهب ريكذتلل عضو ام
 اهب مكيلع ءانغلاو مكتدابع ىلع سانلا عالطا بحو ءايرلا» :وهو :رغصأ

 . .اهيف مكركذب هيونتلاو
 .هئشنمو كرشلا ببس ةفرعم ىلإ خيشلا نم نايبلا اذه اندوقيو

 :ثلاثلا بلطملا

 كرشلا 'اشنم

 لهأ امهيف عقو ةعدبو كرش لك ببس وه ولغلا نأ لوقن نأ عيطتسن

 نيد يف كرشلا لخد هتهج نمو ءانلبق ممألا كلهأ يذلا وهف .ًاعيمج نايدألا

 . *”ديحوتلا

 121 ىف

 00 . مكحنبد ىف اوُلْمَت ال بتكملا ّلهأتي لق# :ىلاعت هللا لاق

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 .(58/؟) رانملا ريسفت (؟)

 .(7070/8) هسفن ردصملا (9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (14)

 :تا(ى١/89) ميقتسملا طارصلا ءاضتقاو 77(2 :ص) ةليلج ةدعاق :ةيميت نبا :رظنا (©)

 2(١؟ :ص) رهابلا باوجلاو ٠١5 23١5« :ص) يركبلا ىلع درلاو «لقعلا رصان
 2057 :ص) ديحوتلا ديرجت :يزيرقملاو )21١77/١ ١1١(«2 نافهللا ةثاغإ :ميقلا نباو

 ديمحلا زيزعلا ريسيت :هللا دبع نب ناميلس «(07 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو

 .(10"7 ١5”. :ص)

 .(الال) ةيآلا «ةدئاملا ةروس (5)



 .©7”«ولغلا مكلبق ناك نم كلهأ امنإف ولغلاو مكايإ» :ِةِكَي هللا لوسر لاقو

 ."'لامعألاو تاداقتعالا يف ولغلا عاونأ عيمج نع ماع يهنلا اذهو

 ىف اوُلْنَت ال بتكلا لهاتي» : ىلاعت هلوق ريسفت دنع ديشر خيشلا لاق
 ري سم رم م هر # 32

 اراحمأو لق ني اوُلَحَص دك ٍرْوَك هوَمَأ اي لك الو_قعلا وع 7
 يف دحلا زواجتو طارفإلا ولغلا» : "7409 ٍليبستلأ ِهَلَوَس نع أوُلَصَو اًرييَكح
 ىوهت ام ىلإ لزنملا يحولا دح زواجت وهف . نيدلا يف ناك اذإف ءرمألا

 مهل ةيبيغ ةطلسب نورضيو نوعفني ًابابرأ نيحلاصلاو ءايبنألا لعجك «سفنألا
 ةهلآ كلذ لجأل مهذاختاو «ةيبسكلا تاببسملاو بابسألا يف هللا ننس قوف

 برلا بقل مهيلع قلطأ ءاوس «ىلاعت هللا عم وأ هللا نود نم نوعديف نودبعي

 .©06...ال مأ ىراصنلا تلعف امك هلإلاو

 نم نايدألا لهأ نمو» :نيدلا يف ولغلا ةجيتن ًانيبم ًاضيأ خيشلا لوقيو
 اوُلْمَت ال :ىلاعت هللا لاق كلذلو ءهنم جورخلا ىلإ نيدلا يف ولغلا هب ىهتنا
 ءايبنأل نم نيدلا ءاسؤر مظع نم نيلاغلا ءالؤه نمو '*”4مُكِنبِد يف
 دنع ءارزولاو باجحلاك هللا دنع مهنأ معزف ءارطإ ميظعت ءاحلصلاو

 يف رصقي وأ مهبصاني وأ مهبضاغي نم ءاذيإب هيلإ نولسوتي «نيطالسلا
 2 .ءارصن وأ ءاعفش مهذختيو مهنم برقتي نم عفنيو مهميظعت

 ىلاعت لاق امك «نيحلاصلا ببسي ناك ضرألا يف عقو كرش لوأو
 ررتكمم وحب

 تلو لَم هذي زل نم أُيَو نوصع مما يي ع لَ - ل

 الو او نر الو كنها نردت ال اولاَكو (2) ارابك اكم أوركَمو () اًراَمَح

 نبا هححصو 27059 : :ح «يمرلا ىصخ ردق :باب «كسانملا :ك «نئنسلا :هجام نبا (0)

 )89/١(. ءاضتقالا :ملسم طرش ىلع ةيميت

 )589/١(. طارصلا ءاضتقا :ةيميت نبا (9)

 .(الا/) ةيآلا «ةدئاملا ةروس (*)

 .(5846 - 5848/5) رانملا ريسفت (؟)

 .(/ا/) ةيآلا «ةدئاملا ةروسو (١إ/١) ةيآلا ءءاسنلا ةروس (©)

 .(5537/7) رانملا ةلجم (5)

 ها



 ثوغي  ءالؤه نإف' 74 . . . نيك اص ْدَكَو 2 ارض َقوعَيَو كوني الو اوس 0م
 نودتقي عابتأ مهل ناكو .ءمدآ ينب نم نيحلاص ًاموق اوناك  ًارسنو قوعيو
 ناك .ءمهانروص ول :مهب نودتقي اوناك نيذلا مهباحصأ لاق اوتام املف ءمهب

 بد نورخأ ءاجو اوتام املف ءمهوروصف «مهانركذ اذإ ةدابعلا ىلإ انل قوشأ

 .""مهودبعف رطملا نوقسي مهبو «مهنودبعي اوناك امنإ :لاقف .سيلبإ مهيلإ

 دعب برعلا يف تراص حون موق يف تناك يتلا ناثوألا هذه نإ مث

 ثوغي امأو ليذهل تناك عاوسو .لدنجلا ةمودب بلك يف دو تناكف .كلذ

 «نادمهل تناكف قوعي امأو ءأبس دنع فرجلاب فيطغ ينبل مث دارمل تناكف
 ."”عالكلا يذ لآل ريمحل تناكف رسن امأو

 لوق ىنعمو» :  تاياورلا هذه ضعبل هلقن دعب  ديشر خيشلا لاق

 ابرقتو اعافشتساو مهب السوت مهل ةدابعلا تناكو .«هتسوسوو هيحو سيلبإ
 كلذ وحنو مهليثامتب ًافاوطو ةروذنم ريغ وأ ةروذنم مهل حبذت حئابذو هللا ىلإ

 ًاربش نيملسملا نم مهنئس عبتا نمو باتكلا لهأ نم ريثك نآلا لعفي امم
 ًاروص نيحلاصلاو ءايبنألل نوذختي ال نيملسملا نإف . . .عارذب ًاعارذو ربشب

 روبقلا اولدبتسا امنإو اهدنع نوحبذيو اهب نوفوطيو اهنومظعي ليئامت الو
 .0(. . .ليثمتلاب اهيلع هنوعضي امو ةديشملا

 ام ميظعتو نيحلاصلا ميظعت يف ولغلا كرشلا ةيلب لصأ نأ ملعت هنموا :لاقو

 رضيو عفني هنأ دقتعيف مهب ركذملا ىسني دقو .مهيلإ بسني وأ مهب ركذي

 . . . هسفئب ال .

 روصلا دبع نم نيب قرف ال هنأ ىري ديشر خيشلا نأ حضتي اذه نمو

 )١( تايآلا ءحون ةروس )351 07 25# 581(.

 .رصمب يبلحلا يبابلا .ط (44 )98/59  ريسفتلا :يربطلا :رظنا (؟)

 (0570/8) 197١ :ح ءحون ةروس ريسفت :باب ءريسفتلا :ك ءحيحصلا :يراخبلا :رظنا (6

 .حتفلا عم

 )١55/4(. رانملا ريسفت (5)

 )1/1١5"5(. رانملا ةلجم (©)



 اذهب مست مل نإو «ةدابعلا ىنعم دوجول «روبقلا دبع نم نيبو «ليثامتلاو

 برعلا وكرشم امأو...» :خيشلا لوقي «مسالا اذهب اهتيمست ركنأ وأ ءمسالا

 ةغللا نأل «ةدابع ىمسي هلك اذه نأ نولهجي اونوكي ملف ةثعبلا نمز يف

 ثعاب الو .يوغللا ةدابعلا مومعل صصخم ينيد فرع مهل نكي ملو مهتغل

 اهنومسيو مهمانصأ نودبعي مهنأب نوحرصي اوناكف .فيرحتلا وأ ليوأتلا ىلع
 هللا ربخأ امك نولوقيو ءًاقلاخ ابر نكي مل نإو دوبعملا وه هلإلا نأل ةهلآ

 اوُدَتَعأ تيلاو» ًاضيأ ءايلوأ مهنومسيو '6نأ دنع انْوكَْش لْوَه» : مهنع
 لعف دقو «ةيآلا "04َيْلْز هَل لإ ورمل الإ ْمُهُدْبمَن ام هآسيلوأ ونود ني
 السوت هومس نكلو «كلذ لثم نيملسملا نم مهتنس عبتا نمو باتكلا لهأ

 تادوبعملا ريبعت كلذكو «قئاقحلا ريغت ال ةيمستلاو «ةدابع هتيمست اوركنأو

 وأ ربق وأ لاثمتو ةروص نم اهب ركذي امو ةكئالملاو رشبلا نم

 امم هريغ وأ ركذ امب صاخشألا وأ ءايشألا هذهل ىنيد ميظعت لكف . . .توبات

 ."”0...لجو رع هللا عم كارشإو اهل ةدابع ؛عرش هب دري مل

 ةربعلاو «قئاقحلا ريغت ال ءامسألاو (دوبعمو دوبعم نيب قرف الف

 فوس ًاسان نأ ىلإ ريشي ام ةنسلا ىف درو دقو «همساب ال «لمعلا ةقيقحب

 20م وريغيو مارحلا نوبكتري

 :عبارلا بلطملا
 هئواسمو كرشلا دسافم

 ربكأ وه كرشلا نإف ءاهمهأو تابجاولا لوأ وه ديحوتلا ناك اذإ
 ءهنم ةبوتلاب الإ ءًادبأ رفغي ال بنذ كرشلا نإف اذل .اهدشأو تامرحملا

 )١( ةيآلا «سنوي ةروس )14(.
 .(7) ةيآلا «رمزلا ةروس (؟)

 )8//١51(. رانملا ريسفت (9)

 ريغب هيمسيو رمخلا لحتسي نميف ءاج ام :باب «ةبرشألا :ك «حيحصلا :يراخبلا :رظنا (5)

 :حو 27788 :ح .يذادلا يف باب «ةبرشألا :ك «نئسلا :دواد وبأو ءًاقلعم .همسا
 507١. :ح «تابوقعلا :باب «نتفلا :ك .«نئسلا :هجام نباو 8*1

 هاله



 .© دبعلا اهفرتقي يتلا بونذلا عيمج فالخ

 ةمرح اهدشأب ًائدتبم  هدابعل هاياصو ًانيبم - ىلاعت هللا لوقي
 به رب اورق الأ ٌتحِقع تصبر يَ ام لأ الات َلُش» :كرشلا وهو
 .24... انسخ ِنَبدَوْلَ

 اهعظفأو تامرحملا ربكأب اياصولا هذه ىلاعت أدب» :ديشر خيشلا لاق
 دادنألا ذاختاب ناك ءاوس ىلاعت هللاب كرشلا وهو ةرطفلاو لقعلل ًاداسف اهدشأو
 مانصأو ليثامتو روص نم مهب ركذي امو . . .هتدارإ يف نيرثؤملا ءاعفشلا وأ هل
 امو تامرحملا هذه نايب يف مكيلع هولتأ ام لوأ :مالكلا ريدقتو ...روبق وأ
 ال نأ :وه كلذ نم ىلاعت هب مكاصو ام لوأ - وأ - تابجاولا نم اهلباقي
 رمقلاو سمشلاك قلخلا يف ةميظع تناك نإو ءايشألا نم ًائيش هللاب اوكرشت
 ."0(.. .نيحلاصلاو ءايبنألاو ةكئالملاك ردقلا يف ةميظع وأ بكاوكلاو

 «فواخمو دسافم هلك كرشلا نإ لب «ةريثك هرطاخمو كرشلا دسافمو
 ةدسفم هنإف ؟كرشملا لمع طوبح ىف هببست وه اهرطخأو دسافملا هذه لوأو
 ليلدلا امأ...» :ديشر خيشلا لوقي .حلاص لمع اهعم عفني ال ثيحب ةغلاب
 نطل َتْكَرْشَأ ْنِل# :ىلاعت هلوق اهنم «نآرقلا يف ةح ةحيرص تايآف طوبحلا ىلع
 مكي نمو 24() َنوْلَمَعي 00 14 ًَئ و 5 أ و 5 )يجى

 3 ا . 2 2 2 يام
 الذ مهلمعأ َتْطَبخ#» 04 ل سس دَعَا يف هو ٌمْإَمَع طبح دقف نسل

 0. . . 72469 زو َدَمَيِيْلا َْي مل مِن ردح مى »ل

 ديرجت :يزيرقملا :ًاضيأ رظناو .078 :ص) ديجملا حتف :نسح نب نمحرلا دبع :رظنا )١(
 .اهدعب امو ١5( :ص) ديحوتلا

 .(1851) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 )١185/8(. رانملا ريسفت (9)

 .(56) ةيآلا ءرمزلا ةروس (:4)

 .(84) ةيآلا «ماعنألا ةروس ()
 .(6) ةيألا .ةدئاملا ةروس ()

 )1١6(. ةيآلا ء«فهكلا ةروس (0)

 .(00/01) رانملا ةلجم (8)

 هاك



 هبحاصل كرشلا داسفإ ىلع لوقعملاب ًاضيأ ديشر خيشلا لدتسيو
 لوصأب رفكلاو هللاب كرشلا نأ وهف :لوقعملا ةهج نم امأو» :لوقيف ءهلمعو

 سفنألا دسفي رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلا نم نيدلا
 سفنألا ةيكزتو هتلازإ يف ةيندبلا لامعألا هعم رثؤت ال ًاسند اهسنديو ةيرشبلا

 ."72.. .رذقلا عمتجم يف ىقلت رطعلا نم طقن وأ ءاملا ليلقك نوكت لب هنم

 ةدسفم هنأل بنذلا اذه رفغي ال ىلاعت هللا نأ ًاذإ ًابيرغ نوكي الف
 ةتبلا حالص هبحاص نم ىجري ال ثيحب  ةدسفم يأ  ةيرشبلا سفنلل

 .نايب ديزم ىنعملا اذه يف يتأيسو

  نمألل ةعيضمو فوخلل ببس هنأ هدسافمو كلذك كرشلا ئواسم نمو

 «نيكرشملا نود نيدحوملل نوكي نمألاف ةرخآلا يف امأ  ةرخآلاو ايندلا يف

 مشو ل م َكِيَلْوَ ِرْلُظِ مُهتلميإ أَوُسِيَلِي َرَلَو اوُنَمآَ بدلا :ىلاعت لاق امك

 دي خيشلا ررقي امكو - ةيآلا هذه يف ملظلاو ."”9©4 َكوُدَتْهُم
 نم وأ هعم ىعدي هللا نود نم يلو ذاختاك ةدابعلا وأ ةديقعلا يف كرشلا»

 نم مظعيو هبحك بحيو هدنع ةعافشلاو هيلإ بيرقتلا لجأل ولو «هنود
 ."00.. . هميظعت سنج

 هارن يذلاو» :ديشر خيشلا لوقي امك ةرخآلا يف نوكي فوخلا اذهو

 برلا باذع نم نمألا وهو ءهيف فوخلا لباقي مالكلا اذه يف نمألا نأ

 247(. . . هتدابعو هناميإ ىضري ال نمل دوبعملا

 ملو ىلاعت هللاب اونمآ نيذلا» :ديشر خيشلا يأر يف ةيبآلا ىنعمو

 نود نمألا مهل كئلوأ ؛هناحبس هب كرشلا وهو ميظع ملظب مهناميإ اوطلخي
 «باذعلا راد يف دولخلا وهو نيدلا لصأب قلعتملا ينيدلا باقعلا نم مهريغ

 .20(. . .ءاجرلاو فوخلا نيب كلذ نود اميف مهو

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(
 .(45) ةيآلا «ماعنألا ةروس (9)
 .(0890/9/) رانملا ريسفت (*

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (54)
 .(081//) هسفن ردصملا (6)



 نم - هفوخ نإ لب «يورخألا باقعلا ىلع كرشملا فوخ رصتقي الو
 هنإف ءءوسلا غلاب - كلذك  ءىيس رثأ وهو ءايندلا هتايح يف دتمم كلذ لبق

 بلقلا المت يتلا فوخلا ةدش وهو ...بعرلا» :نيكرشملا بولق يف يقلي
 .©306. . . اناطلس اهب لزني مل تادوبعمو ًامانصأ هللاب مهكارشإ ببسب

 كرشي نم يف فوخلا كلذ رثأ ىرت ىتح ًاريبك ًادهج لذبت نل كنإو
 ةينثولا تاعزنلا باحصأ ىرت» :ديشر خيشلا لوقي امكو - كنإف - ىلاعت هللاب

 ةرهاقلا ةيبيغلا ةطلسلا توبثب نودقتعي مهنأل .فيخي ال امم مئاد فوخ يف

 .هليوأت نوفرعي الو ءهببس ىلإ نودتهي ال لمع نم مهل رهظي ام لكل
 مهل حال اذإ «ةبيرغلا ةعيبطلا ثداوح نم نودعتريو «نيذوعشملاو نيلاجدلل

 تبسك امب ةبيصم مهتباصأ اذإو «كالهلاب مهددهي رذنم هنأ اوليخت بنذم

 عزج يف مهارتو ءدابعلا ضعب فرصت نم اهنأ اومهوت داسفلا نم مهيديأ

 ءاسأبلا يف نوربصي ال «ثراوكلا لوزنو «ثداوحلا ثودح نم علهو

 ."7(.. .ءارسلاو ءاخرلا يف نوقتي الو ءارضلاو

 امو - كرشملا يف عمتجت يتلا دسافملا هذهلو ءاهلك بابسألا هذهلف

 ىلاعت هللا دكأ امك ءًاقباس تلق امك رفغي ال بنذ كرشلا نإف  اهقفو وه

 لوقي "45 نمل َكِلَد نم ام رينبو هي كرم نأ ُدمَي ال هلأ ّنإ»
 رفغي دق هنأو ةتبلا هب هكرش دحأل رفغي ال هنأ سانلل هللا دكأ» :ديشر خيشلا

 206. . هيلع مهبذعي الف بونذلا نم كرشلا نود ام نيبنذملا نم ءاشي نمل

 قرفلا وهو .«كلذ ىف ببسلا كردت نأ نآلا كيلع رسعي ال هنأ ىرأو

 كلذ» :ديشر خيشلا لوقي امكو وهو - هنود بنذلا رثأو كرشلا رثأ نيب

 )1١( هسفن ردصملا )5//ا/ا١(.

 )0( هسفن ردصملا )١/575(.

 )9( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )48(.

 )4( رانملا ريسفت )5/57١(.



 لالضو سفنألا ةهافسو حاورألا داسف ىهتنم وه هسفن يف كرشلا نأب

 هرورش فاعضإ ىلع ىوقي ال هنراقي ريخ وأ قح لكف .لوقعلا
 هل ًادبع هلل ًاصلاخ هتريرسو هناميإ ىف نوكي دق بنذملاو ...هدسافمو
 هناجرخي قابإلاو نايصعلا الف قبأي دقو ىصعي دق كولمملا دبعلاف ؛هدحو
 هل رفغي الو ءهنع وفعي وأ هبقاعي نأ هديسلو ءدحاو ديسل ًادبع هنوك نع

 اَلْمَي الَثَم ُهَّل بَرَصا» "”ضعبم الو 2انق ال هريغل ًادبع هسفن لعجي نأ

 مرْكَأ لب هلي ُدْنْل الكم نيتي ْلَه ٍلْجَإ اَمَلَس اْمَيَو َنوكَتَمم هكَش هيف
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 امدعب هنإف «كلذ عمو «كرشلا يف اهنم رثكأو ئواسملاو دسافملا هذهو

 ديحوتلا ةاعدو «نيقداصلا ءايبنألا ةوعدب ءهتايأ تيحمو «هراثآ تسمط

 لوقي امكو - ىرن نحن اهو ء«ديدج نم هسأرب لطأو داع دق «نيرباصلا

 مهتدابع لك نوهجويو حيسملا نوعدي مهنم نييالملا.. .» :  ديشر خيشلا

 نم نييالملا دجتو .«ىرخأ ةرات همسا عم هللا مسا نوركذيو «ةرات هدحو هيلإ

 مهروبق ىلإ نودمعيو «ءايلوألا نم حيسملا نود نم نودانيو نوعدي مهنود
 ...مهل ًاراكذت مهب نينوتفملا ءامدق اهذختا يتلا ليئامتلاو روصلا ىلإ وأ

 عيمج لعفي املثم نولعفي مهو «نيدحوم مهسفنأ نومسي نم سانلا نمو
 نومسي الف «نيدلا يف نودسفي امك ةغللا يف نودسفي مهنكلو «نيكرشملا
 .0(...ةعافشو اًلسوت اهنومسي دقو «ةدابع هذه مهلامعأ

 «كرشلا رهاظم :ىهو ةيلاتلا ةلأسملا ىلإ لوحتن «ىنعملا اذه نمو

 )١( :ص) تافيرعتلا :يناجرجلا .هؤارتشا الو هعيب زوجي ال يذلا دبعلا :نقلا ١67(.

 ءاهقفلا ةغل مجعم :يجعلق رظنا .هضعب قتعأ يذلا دبعلا وه :ضعبملا (؟) )ص5٠١(.

 *( ةيآلا ءرمزلا ةروس )79(.

 5١ 55١(. /6) راتملا ريسفت (؟)

 .(175 5 ؟6/١) هسفن ردصملا (©)



 :سماخلا بلطملا

 كرشلا رهاظم

 ميدقلا يف كرشلا رهاظم هتاباتك يف هللا همحر ديشر خيشلا لوانت دقو

 هنأل صاخلا ديحوتلا ىلإ ةدوعلاو ءاهذبن ىلإ اعدو ءاهنيب نراقو  ثيدحلاو

 .اهرهاظم لكب ةثيدحلا ةينثولا خيشلا براحو «''”حالصإلا ساسأ

 :يلي ام خيشلا اهيلع ملكت يتلا رهاظملا هذه نم ذخأنو

 :روبقلا :الوأ

 دقو «نيحلاصلا يف ولغلا وه هببسو كرشلا لصأ نأ ليلق لبق مدقت
 ىهن  كلذك هنأ فيكو «ىلاعت هللا باتك نم ىتح كلذ ىلع ليلدلا انيأر

 وأ ةوبنلاب نيروهشملا روبق ىلع فاكتعالا :ولغلا اذه نمو .ولغلا نع

 لجرلا نوفرعي سانلا نأل اهترايز ىلإ لحرلا دشو «ةيالولا وأ ةبحصلا

 هنولأسي ةراتف «ءكلذ نودصقيو ءهربق ىلع نوفكعيف هءاعدو هتكربو حلاصلا

 ."”هربق دنع هللا نوعديو نولصي ةراتو ءهدنع هللا نولأسي ةراتو

 ذاختا نع ىهنو .بابلا اذه ٍةلَي ىبنلا دس كرشلا ءدب اذه ناك املو

 .اهيلع جرسلا ذاختاو اهميظعت يف ةغلابملاو روبقلا دييشت نعو ءدجاسم روبقلا
 هب تمعو عقو ام كلذ نم مالسإلا يف عقو دقف - ىسأ لكبو - نكلو

 نوعفني مهنأ دقتعاو ءاهباحصأ دصقو دجاسم روبقلا تذختاف «ىولبلا

 وأ هتنيدم يف ناك اذإ ربقلا نأ نظي نم ءالؤه نمو .اهيلإ جحيو ءنورضيو
 ءالبلاو ءادعألا مهنع عفدني هنأو ءنورصنيو نوقزري هتكربب مهنإف هتيرق

 نفض )

 )١( :ص) يركبلا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا 06(.

 .هسقن ردصملا (؟)

 ًاعيمج تعقو دق  ىولبلا هذه نم ولخت داكت ال يتلاو  نيملسملا دالب نإف كلذ عمو (5)
 .روبقلا هذه نم تلخ يتلا ضرألا الإ كلذ نم ملست ملو  اهئادعأ يديأ يف ةغئاس ةمعط

 .(713717 7377 :ص) يركبلا ىلع درلاو 8١( :ص) يئانخألا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا

 م"



 نيذلا نوكرشملا هدصقي ام نودصقي روبقلا ىلإ نوجحي نيذلا ءالؤهو

 ءاضق دصقي نم مهنمف .هلل نودباعلا هدصقي ام قولخملا ةدابعب نودصقي

 مهب لسوتأ انأف ينم هللا ىلإ برقأ ءالؤه :لوقي وهو .هلاؤس ةباجإو هتجاح

 برقتي امك مهيضريل مهل رذني دقو «يتجاح ءاضق يف يل نوطسوتي مهو
 ."7اياحضلاو تاقدصلا نم هللا ىلإ هب نوبرقتي امب نوملسملا

 للك هنع ىنعملا اذه رتاوتو ءدجاسم روبقلا ذاختا نع ىبنلا ىهن دقو

 :ِةلَك هلوق ؛كلذ نع ىهنلا ىف تدرو ىتلا ثيداحألا نمو

 :هلوقو ."”(دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل»

 ءدجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ. ..»

 ."”(كلذ نع مكاهنأ ينإف دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ

 مهئايبنأ روبق اوذختا ًاموق هللا نعل ءانثو يربق لعجت ال مهللا» :هلوقو
 .(©(دجاسم

 كلذ عمو .«كيكشتلا الو ليوأتلا لمتحت ال ىتلا ثيداحألا نم اهريغو

 لع يبنلا هنم رذح ام ةمألا يف عقو دقف

 : ةيلهاجلا ناثوأو مانصأ نيبو اهنيب ًانراقم روبقلا نع ديشر خيشلا لوقي

 كارشإلا نم عونلا اذه ىلاعت هللا عم ءايلوألا ضعب كرشأ نم نظي دقو...»

 كئلوأ نأل .مهيلع موقت ال ةجحلا هذه نأو «مهيلإ هجوي ال خيبوتلا اذه نأ

 مهتاومأل ءءاحلصو ءايلوأ نوعدي مهو «لقعي ال ًارجشو ًادامج نوعدي اوناك

 مهحاورأل نأل ءاهنومظعيو مهروبق نودصقي مهو «ةايحلا يف ءادهشلا مكح

 ١( :ص) ىئانخألا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا 94١ 4١(.

 :حءروبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نم هركي ام :باب «زئانجلا :ك «حيحصلا :يراخبلا (5)
 .( رم لل

 :ح ؛ءروبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا :باب «دجاسملا :ك ءحيحصلا :ملسم (©)

 ,(ا/هدلل) هام

 . حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ يضاقلا لاقو .ط (117/5) 701:ح ءدنسملا :دمحأ (4)

 .رصمب فراعملا راد .ط )87/1١( دنسملا

 ١ه



 مل مانصألا هذه رثكأ نأب مهلهج نم ةقرفتلا هذه تءاج امنإو ءاهب الاصتا

 نبا نع يراخبلا هاور امك نيحلاصلا ءايلوألا نم سانأب ريكذتلل الإ بصنت
 ةرخص تاللا تناك دقو «برعلا ىلإ تلقتنا يتلا حون موق مانصأ يف سابع

 يتلا روبقلاو ليثامتلاو مانصألاف .""سانلا همعطيو قيوسلا اهيلع تلي لجرل

 سانأب ريكذتلل تعضو اهنوك يف ءاوس اهلك هللا هب نذأي مل ًاينيد ًاميظعت مظعت
 يف ريثأتلا نم هيف اوليخت امل ءاعدلاب نيدوصقملا مه اوناكو حالصلاب اوفرع

 ىلع «هللاب كرشلا شحفأ وهو «.هللا كلم ىف ىنيعلا فرصتلا وأ«هللا ةدارإ

 وأ يبنلا وأ يلولا كارشإو «نثولاو منصلا كارشإ نيب ةلأسملا يف قرف ال هنأ

 ,00.. .كلملا

 زيزعلا باتكلاب الدتسمو - هيلع ًادكؤم  ًاضيأ ىنعملا اذه ىف لوقيو

 .ىتوملا نم نيحلاص سانأ ىلإ مهمانصأب نوزمري اوناك نيكرشملا نأ ىلع
 : لوقيف

 عيمج نأ معزي  مهدارفأ يف بلاغلا لب  نيكرشملا ضعب نإ»

 ىنعمب مانصألاب ةصاخ نيكرشملا خيبوتو كرشلا حيبقت اهيف ءاج يتلا تايآلا
 هيكرشتلاو كرشلا نأشب تءاج يتلا تايآلا هذه انعبتت ول اننأ عم ءدامجلا

 ةلوعجملا مانصألا وعدي قيرف «ناقيرف نيكرشملا نأب ةخرصم اهاندجول

 ؛ليثامتلا ىلإ رظان ريغ نيبرقملا وعدي قيرفو «نيبرقملا هللا دابعل ليثامت
 27409 َنوُمِحَت اَم َنوُدُبَعنَأ# :ىلاعت هلوق لوألا قيرفلا هيفست يف ءاج امف

 ىلع عينشتلا يف ذ ءاج امو ع 6 َنوُيكَع اه َرْسأ ىلا ُلِئاَمَتلا هزه امه

 ال نم ِهَّنأ نوذ نم اوُعَدَي نم لص نم 1 :ىلاعت هلوق .«يناثلا قيرفلا

 أوثاك شالا ريح اَدِإَ َنوُنِفَع مهيد نع ْمُهَو ٍةَميقْلا روي َكِإ ل ٌبيِحَتْ

 )١( :ح «ىزعلاو تاللا متيأرفأ :باب ءريسفتلا :ك ءحيحصلا :يراخبلا :رظنا 4809

 .(ةالحإل)

 .(017ا/ )075/9  رانملا ريسفت (9)

 .(846) ةيآلا «تافاصلا ةروس 2م

 .(0؟) ةيآلا «ءايبنألا ةروس (54)

 هه"



 نم رّشَمَعَر نذل أوُعدَأ سة :هلوقو .7469"2 َنفَك مهتَداَسي أوو هد مل
 تردي نذل ديلأ ©) البز الو مَع را تنك بودي الف ف
 تؤاقم .ُةَتَسْحَي ديو كر أ ةليسإلا مهي لإ تؤتي
 مهو 5 نوفل ل هلأ نود نم ٌنوْعدي تدلاو» :هلوقو . 22 . :هباَذَع

 لقعي لهف "7469 ترثعُي نأ كروفنت اَمَو وتل دع 7 ترقلُخ
 ةكسم ىندأ هدنع نمف . . . تافصلا هذهب فصتت دامجلا ىنعمب اسأل نأ

 ىنعمب مائصألا ىلع قبطنت ال تافصلا هذه عيمج نأ كردي لقع نم

 نيحلاصلا وأ ءايبنألا وأ ةكئالملا نم نيبرقملا ىلع الإ قبطنت ال لب دامجلا
 .؟ ”(ءايلوألا

 ةباتكلا نعو اهفيرشتو روبقلا دييشت نع هك يبنلا يهن ديشر خيشلا ررقيو
 نم نعل لَك هنأو اهيلع دجاسملا ذاختا نعو اهيلع جرسلا داقيإ نعو اهيلع

 ملو يبنلا ربق ة اونبي ملف ةنسلا هذه ىلع اوضم نيعباتلاو ةباحصلا نأو - كلذ لعف
 ًادس كلذ لكو .©راصنألاو نيرجاهملا نم دحأل ًاربق اونب الو «هيلإ اولصي

 نم لاجرب اونتف دق نيينثولا رثكأ ناك املو ...» :لوقيف .ءكرشلا ةعيرذل

 ةنتفلا هذه تناكو «نورضيو نوعفني مهتوم دعب مهنأ اودقتعا ىتح مهيحلاص

 اوراصو هللا نود نم ًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختاف باتكلا لهأ ىلإ ترس

 نودقتعيو ىلاعت هللا ىلإ مهب نولسوتيو مهيلإ اهنوبسني وأ سئانكلا مهيلع نونبي
 ىهن .مهسفنأب اهئاضق ةوق مهاطعأ هنأ وأ .«مههاجب مهتاجاح يضقي هللا نأ

 عضو نعو اهسفن روبقلا ةرامع نعو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع دلو يبنلا

 يف نوملسملا لعفف . . . «مالسإلا لوأ يف اهترايز نع ىهنو لب ءاهيلع جرسلا
 (0( . . هلعاف نعلو هنع ىهن ام لك ةنمزألا هذه

 .(5و 5) ناتيآلا «فاقحألا ةروس )١(

 .(61 ,55) ناتيآلا ءءارسإلا ةروس (؟)

 )7١, 5١(. ناتيآلا «ءلحنلا ةروس (9)

 )5758/١5(. رانملا ةلجم (5)

 )519/٠١(. هسفن ردصملا (4)

 )( رانملا ةلجم )١78/9  ١1875(.



 اذه ردص يف اهتركذ يتلا ثيداحألا ضعب ديشر خيشلا دروأو

 ربق هيفو الإ ًادجسم دجت داكت ال "'”رطقلا اذهك) مهدالب نم ريثك يف كنأ

 - ةدابعلا رهش  رهشلا اذه يف اميس ال - ىرت تنأو ...نيحلاصلا دحأل

 بابقلاو دجاسملا اهيلع تديش يتلا روبقلا ىلع رهزت ةيزاغلا جرسلاو عومشلا
 نولصيو اهب نوفوطي  مهنم ءاملعلا ضعب ىتح  لاجرلاو ءاسنلا ىرتو
 اهضعب وأ - هللاب كرشلا نم ةتسلا عدبلا هذه ديشر خيشلا دعيو ."”«. . .اهيلإ
 ءًاناثوأ اهذاختا ءاهيلع جرسلا داقيإو ءدجاسم روبقلا ذاختا :يهو  كلذك

 ."”اهيلإ ةالصلاو اهمالتسا ءاهب فاوطلا

 تراص ىتح ترقتساو نيملسملا دالب يف ىولبلا هذه ترشتنا دقلو

 يف ديشر خيشلا لوقيو .هتمواقم بجت ةنسلل ركنم عدتبم اهل ركنملاو ةنس
 ضعب هيف مهدلقو مالسإلا يف ةعدتبملا ضعب هثدحتسا ام ىلإ رت مأ» :اذه

 مئامعلاب اهنييزتو ءروبقلا دييشت نم :ةنسلا ىلإ نيبوسنملا نم كولملا
 داقيإو ءاهيدل وأ اهيلإ ىلصي دجاسم اهذاختاو ءاهقوف بابقلا ءانبو ءروتسلاو
 ةماع بولق يف ةريبك ةينبو ًاناكم اهل لعج دق هنأ ءاهيلع عومشلاو جرسلا
 مهل ىور نم نودعي ثيحب نيدلا رئاعش نم مهدنع تراص ىتح «نيملسملا

 وأ هيف ًاعدتبم كلذ لعفي نمل هلوسرو هللا نعل ىف ةحيحصلا ثيداحألا

 نم ةفئاط تناك ذإ «يباهو» بقلب دالبلا ضعب يف هنوزتبيو « - هنم ًاقرام
 تاركنملا هذه ةلازإ ىلإ اولمع دق ةيباهولا تيمس برعلا دالب يف ةلبانحلا
 مهتنسلأب اهل نيحلصملا ةنسلا ءاملع راكنإ اهتلازإ يف رثؤي مل امل «مهيديأب
 عطتسي مل نإف هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :ِلَ# هلوقب المع مهمالقأو
 .000..."”«ناميإلا فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف

 .رصم :ىنعي )١(

 .(715 ل١١ /) رانملا ةلجم قفز

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (9)

 .(( 1/4 :ح «ناميإلا نم ركنملا نع يهنلا نوك :باب «ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم (5)

 )٠١9/9(. رانملا ريسفت (©)
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 اهيلع قفني امو اهتلازإو روبقلا هذه مكح نع لؤاستلا ىلإ اذه انعفديو
 .لاومألا نم اهدييشت ىلعو

 :روبقلا ىلع ةينبملا دجاسملا مكح نع الوأ ديشر خيشلا لوقي
 ىلع بابقلاو دجاسملا نم ينب ام مده بجي هنأ ءاهقفلا ضعب ركذ...»

 اوبكتراو «نيحلاصلا نم مهريغو هقفلا ةمئأو تيبلا لآ ةمئألا نم ريثك روبق

 نم اهضعبو حيرصلا كرشلا نم اهضعب دعي يتلا ةريثكلا تاروظحملا اهيف

 .23706. . .رارض دجسمل ديِدَطَع يبنلا مدهب نوجتحيو . . .يصاعملاو عدبلا

 ال اهدييشتو روبقلا ميظعت رهاظم ىلع قافنإلا نأ ديشر خيشلا ىريو
 اميف هنم قافنإلا زوجي ال كلذكو ..» :هيلإ درو لاؤسل اباوج لوقيف زوجي
 يذلا دجسملاو يلولا ربق ىلع عومشلاو جرسلا داقيإ نم ةداعلا هب ترج

 ءاملعلا دع دقو ءهلعاف نعلو .ءكلذ نع ىهن دق ِلَك ىبنلا نأل هيلع ىنبي

 ثيداحألا ضعب دروأ مث ."'”...رئابكلا نم بنذلا نأ ىلع ةمالع ةنعللا
 كلت يف نولهاجلا اهيقلي يتلا لاومألا امأ...» :لاق مث .كلذ ىلع ةلادلا

 مهتاجاح ىضقتل روبقلا باحصأ اهب نوليمتسي مهنأ ًامهوت قيدانصلا
 نأ مهرضح نم ىلع بجي ناكو .ءمهكلم نع جرخت ال يهف مهتطساوب

 مه اهتورضحي نم نكلو كلذ يف هللا مكح مهل نيبيو اهعضر نع مهاهني
 . .نوكرشي نم اهيف نوكرشيو لطابلاب اهنولكأي نيذلا

 كلذ نأ اهدييشتو ءاهنييعتو روبقلاب ةيانعلا بوجو مدع ىلع لدي اممو
 كلذ ناك ولو «هب ةيانع مهل نكي ملف ءحلاصلا فلسلا لغش نم نكي مل
 ديشر خيشلا ظحالي ددصلا اذه يفو .هيلإ سانلا قبسأ اوناكل ًاريخ وأ ًابجاو

 يف نيخرؤملا فالتخا دنع ئراقلا ةركفب فوقولا ديزي» :لوقيف ةماه ةظحالم

 ةباحصلا ةلج روبق نم ريثك نييعت يف مهفالتخاك «ةديبع يبأ ربق ناكم
 يتلا مهئادجأ تسردو نيخرؤملا رظن نع مهروبق تباغ فيكف . .ماركلا

 .(477/1) هسفن ردصملا )١(
 )75١4/8(. راثملا ةلجم (9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا («0)
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 ريسلا بابرأ اهتنكمأ نييعت يف فلتخا ىتح «نيعباتلاو ةباحصلا رباكأ مضت

 مل نيعباتلاو ةباحصلا نإ :اذه نع باوجلاو...رثألا اهرثكأ نم افعو

 نم نوفنأي اوناك مهنأ الإ. . .لاجرلا ردقل ًاريدقت لقأب مهرصع يف اونوكي
 نم كلذ نع حيرصلا يهنلا مهققحتل تافرلا ميظعتو تاومألا روبق دييشت

 ةينثولا ةفأش لاصئتسال تءاج ىتلا ةحمسلا ةيفينحلا ءارغلا ةعيرشلا بحاص

 .200. . .تاومألا روبق ىلع فوكعلا وأ تافرلل ميظعتلا راثآ وحمو

 دري مل...» :الئاق ؛ديشر خيشلا صخلي امك «ءثحبلا اذه ةصالخو

 لب «ةصاخ نيحلاصلا روبق ةرايز يف ءيش اهب جتحي يتلا ةنسلاو باتكلا يف

 نع نيملسملا داعبإ هب ًادوصقم مالسإلا لوأ يف روبقلا ةرايز نع يهنلا ناك
 للعو لاجرلل ةرايزلاب كلذ دعب يبنلا نذأ املو «نيحلاصلا روبق ميظعت ةنظم

 ءانبو روبقلا فيرشت نع ىهني لظ «ةرخآلاب وأ توملاب ركذت اهنأب كلذ
 نعلي ناكو اهيلع جرسلا داقيإ نعو اهنم برقلاب ةالصلا نعو اهيلع دجاسملا
 ةنظم يه نيحلاصلا روبق ةرايز نأ ثيداحألا هذه نم ملعف ...كلذ لعاف

 ةطاحم روبقلا هذه تناك اذإ اميس ال هميظعتب هللا نذأي مل ام ميظعتو ةنتفلا

 اهنم برقلاب ةالصلاو اهدنع عومشلا داقيإو اهيلع دجاسملا ءانبك عدبلاب
 وأ لالقتسالاب اهنم رشلا عفدو ريخلا سامتلاو اهساحنو اهراجحأب حسمتلاو

 رئاس ةرايز نود نيحلاصلا روبق ةرايز لعجت تاركنملاو عدبلا هذهف .ةطساولا
 .")(.. .تاركنملا اهدنع لقت يتلا روبقلا

 ةلقتسم ةلأسم يه اهيلإ رفسلاو نيحلاصلا روبق ةرايز ةلأسم نأ قحلاو

 لدجو فالخ اهنع أشنو .ًامومع روبقلا ةلأسمب ةطبترم تناك نإو ءاهسأرب

 ةرايزلاب نيلئاقلا ةعدتبملاو «ةيعرشلا ةرايزلاب نيلئاقلا ةنسلا لهأ نيب ريبك
 «ةرايزلا مساأب رهتشملا «يلاتلا ثحبملا عوضوم وه اذهو «ةيكرشلا ةيعدبلا

 .«لاحرلا دش» وأ

 )١( هسفن ردصملا )6١9/5(.

 هورل) رانملا ةلجم قفقفز 69(.



 :لاحرلا دش :ًايناث

 وهو لحر عمج لاحرلاو ءهمزال وهو ءرفسلا لاحرلا دشب ينعأو

 ليخلاو لاحرلا :ىنعملا اذه يف - ًاذإ  يوتسيو «سرفلل جرسلاك - ريعبلل
 .""”مادقألا ىلع يشملاو تارئاطلاو تارايسلاو ريمحلاو لاغبلاو

 دجاسملا ريغ ىلإ  رفسلا يأ  لاحرلا دش نع قي يبنلا ىهن دقلو
 دجسملاو «ةنيدملاب ٍِلك يبنلا دجسمو ءةكمب مارحلا دجسملا :يهو - ةئثالثلا
 ."0ىصقألا

 «ةءارقلاو ةالصلاب اهيف ىلاعت هللا ةدابعل اهيلإ رفسلا عرش دجاسملا هذهف

 .هريغب

 ريغ نم اهيف ىلص نإو «ءاهيلإ رفسلا دصقي ال دجاسملا هذه ىوس امو

 نأك دلب ىلإ دلب نم رفاس نإف ."”لامعألا لئاضف نم كلذ ناك اهيلإ رفس

 دجسم ىلإ رفاسي وأ ءسكعلاب وأ اهدجسم لجأل رصم نم قشمد ىلإ رفاسي
 نمو ءمهريغو ةعبرألا ةمئألا قافتاب ًاعورشم اذه نكي مل ءديعب دلب نم ءابق

 .“”ءافولا همزلي مل كلذ رذن

 لكَ يبنلا يهن ىضتقمب - ًامرحم - ةثالثلا ريغ ىلإ رفسلا ناك اذإو

 ."”هكحلا كلذب ىلوأ روبقلاو ةحرضألا نم دجاسملا ريغ ىلإ رفسلاف

 ام ىلع وهو  تالللا ىلإ نوجحي  ةيلهاجلا ىف  برعلا ناك دقو

 حاحصلا راتخم :يزارلاو )٠١94/1  5١١( ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :رظنا )١(

 اا يرابلا حتف :رجح نباو .لحر ةدام ٠٠١( :ص)

 دجسم يف ةالصلا لضف :باب :ةالصلا لضف :ك .حيحصلا :يراخبلا :رظنا (0)

 رفس باب :جحلا :ك :حيحصلا :ملسمو (حتفلا عم ا//5) ١1894 :ح «ةنيدملاوةكم

 .يقابلا دبع :تا(91/5/1) 5١5 : ح . .ةأرملا

 .رصمب ةيفلسلا طا (١١6١ص) رهابلا باوجلا : ةيميث نبا قفرف]
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 «هربق ىلع اوفكع تام املف «جاحلل قيوسلا تلي ناك حلاص لجر - ليق

 دهاشملا ىلإ رفسلا نأ ىلع كلذ لدف .''اجح اذه يمست برعلا تناكو
 .جحلا سنج نم اهيلع تميقأ يتلا ةحرضألاو «نيحلاصلا روبقك ةمظعملا

 ناكم ىلإ رافسألا نم كلذ ىوس امو نيدجسملا ىلإ وه اهيف ةدابعلل ةعقب

 ."”هنع يهنم وهو هيلإ جحلا سنج نم وه مظعم

 ىلع يتلا دهاشملا ةرايز ىلع ضحت يتلا ثيداحألا عضو نم لوأو

 دجاسملا نولطعي نيذلا مهوحنو ضفاورلا نم عدبلا لهأ مه روبقلا

 ." و هلوسر

 رخآ مكح هلف «كلذل لاحر دشو اهيلإ رفس ريغ نم روبقلا ةرايز امأو
 .”هعضوم يف الصفم هدجت

 :لوألا «نيقيرف نيب ةلأسملا هذه ببسب ةنتفو ريبك فالخ عقو دقو

 «ةثالثلا دجاسملا ريغل لاحرلا دش نع ىهنت ىتلا ثيداحألا رهاظب كسمتي
 لاحرلا دش زيجي يذلا قيرفلا :يناثلاو هللا همحر ةيميت نبا مهسأر ىلعو
 :نوققحملا اهنع لوقي - ةنسلا نم ةلدأب نولدتسيو  نيحلاصلاو ءايبنألا روبقل

 سأر ىلعو نوديري ام ىلع لدي ال اهنم حص امو «ةعوضومو ةفيعض اهنإ
 .©”ىكيسلا ىقتلا :ءالؤه

 نم (077:ص) :رظنا و (58-371 و 5١:ص) :رهابلا باوجلا :ةيميت نبا :رظنا ()
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 هذه لوح ةرهاقلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اهب ىتفأ ايتف كلذ لصأو

 هيلع باجأ مث .كاذنآ اهتاضق ضعب هيلع درلاب ماقف «ةنسلا اهيف نابأ ةلأسملا

 ةرايزلا ةيربلا ريخ ةرايز بابحتساو يئانخإلا ىلع درلا» :هباتكب مالسإلا خيش
 ةرايز يف ماقسلا ءافش» :هامسو كلذ يف ًاباتك يكبسلا فلأ مث .2'"«ةيعرشلا

 هيف دمتعا دقف ةيهاو ةلدأ يهو ءهبهذم ىلع هتلدأ هيف دروأ .'””«مانألا ريخ

 فيرحتو «ةبوذكملاو ةيهاولا راثآلا ةيوقتو ةفيعضلا ثيداحألا حيحصت ىلع

 .«”يداهلا دبع نبا ةمالعلا هيلع باجأو."”هعضاوم نع ملكلا

 ةيميت نبا نيب فالخلا اذه ىلع هللا همحر ديشر خيشلا فقو دقو

 باتك نم رذحو «مالسإلا خيش يأر حجرو  هلصأ نيبو - يكبسلاو
 ."”يداهلا دبع نبا باتك ةءارق ىلع ضرحو «يكبسلا

 لصأو» :يكبسلاو ةيميت نبا نيب فالخلا نع ديشر خيشلا لاق

 ةيميت نباف .روبقلا ىلإ يطملا لامعإو لاحرلا دش ةلأسم يف امهنيب فالخلا

 اذه يدجسم :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» ثيدحلا رهاظب ذخأ

 فالخ ىلإ يكبسلا بهذو ....2'"ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملاو

 ."”(. .ةصوصخم ةلاسر يف اهنيب ةريثك ءايشأب ًاجتحم كلذ

 ةرايز وه «قافتا عضوم يكبسلاو ةيميت نبا نيب نأ ديشر خيشلا نيبو
 نكلو «يكبسلاو ةيميت نبا نيب فالخ اهبابحتسا لصأ يف سيلف» :روبقلا

 يكبسلاو ؛ةحيحصلا ةنسلا هل دهشت ال ام لكو ءاهيف ةعدب لك ركني لوألا

 نيطالسلا نم نيبرقملا ءاملعلا نم هلثم جيورت الولو .ءكلذ ضعب حيبي

 .رصمو دنهلا يف «نيترم عبط دقو :١( ص) يئانخألا ىلع درلا :رظنا )١(

 .ةيملعلا بتكلا راد .ط (5) يكنملا مراصلا :يداهلا دبع نبا :رظنا (0)

 .ةحفصلاو ءهسفن ردصملا :يداهلا دبع نبا :رظنا (9

 ةنس دلو «يوحنلا ظفاحلا ثدحملا ئرقملا هيقفلا يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم :وه (5)

 .(80”7 781/) ةنماكلا رردلا .ةيآ ناكل شاع ول ءهال44 ةنس يفوتو ه0

 .(087 )5541١/8 رانملا ةلجم (9)

 .ثحبلا اذه نم (577:ص) :رظنا .هجيرخت قبس (")

 .(017/5) رانملا ةلجم (0)

 ه4



 ."”نيملسملا نيب ةعدب تتبث امل ماوعلا نيب وشفت يتلا تاثدحملل ماكحلاو

 ىلع هلامتشال هيلإ راشملا يكبسلا باتك نم ديشر خيشلا رذحيو

 روبقلا ةرايز كرت نإو . . .» :لوقيف «ةركنملاو ةيهاولاو ةعوضوملا ثيداحألا

 ةرايزلا كرت ىلع بذعي ال هللا نأل ِلكك هللا لوسر ىلع بذكلا نم نوهأ ةرملاب

 ."6. .رئابكلا نم ِْلكَي يبنلا ىلع بذكلا نكلو ءاهبوجوب دحأ لقي مل ذإ
 ةءارق رطخ نم ءرملا نمأي ىتحو  كلذل - هنأ ديشر خيشلا ىريو

 ىلع بذكلا رطخ اهنم راطخأ ةدع ىف هعوقو لامتحال يكبسلا باتك

 دارأ ول - هيلعف  نيدلا يف عدبلاو يصاعملا ىلع ةأرجلا رطخو لي يبنلا
 مراصلا» باتك علاطي نأ هعم نمو يكبسلا ججح عيمج ىلع فوقولا

 نب دمحم هللا دبع وبأ ققحملا ظفاحلا ةمالعلا هفلأ يذلا... ء«يكنملا

 ."”. .مايألا هذه يف عبطو يسدقملا يلبنحلا يداهلا دبع نب دمحأ

 دش ثيدح نع هيلإ درو لاؤس ىلع هل باوجب خيشلا يأر متخأ ينإو

 ةعامجلا هاور ثيدحلا. .» :لاقف ءرانملا ةلجم ىف هنع باجأف ء.لاحرلا

 ءرمع نب هللا دبعو يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدح نم "هلك

 ىلإ عورشم ريغ هنأو عورشم ةثالثلا دجاسملا هذه ىلإ رفسلا نأ :هانعمو

 ىرخأ ثيداحأ يف درو املف اهيلإ ًاعورشم هنوك نم هتبثأ ام ببس امأ ءاهريغ
 امأو :تادابعلا نم اهريغ اذكو .'”اهيف ةالصلا باوث ةفعاضمو ءاهلضف نم

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١()9(

 .(617/5) هسفن ردصملا (90)

 :يذمرتلا هاور «ةعامجلا بتك يقاب انه ركذأو (277:ص) نيحيحصلا نم هجيرخت مدقت (5)
 :يذمرتلا لاقو )١58/5( 557:ح (؟17) لضفأ دجاسملا يأ يف :باب ةالصلا :ك
 دجاسملا نم لاحرلا هيلإ دشت ام :باب :دجاسملا :ك :يئاسنلاو .حيحص نسح

 يف ءاج ام :باب «ةالصلا ةماقإ :ك .هجام نباو .ةيملعلا بتكلا راد .ط (”ال/0)
 .يقابلا دبع :ت ١5094 )4017/١( :ح «سدقملا تيب يف ةالصلا

 ةكم دجسم يف ةالصلا لضف :باب «ةالصلا لضف :ك «حيحصلا :يراخبلا :رظنا (©)

 6066: .جحلا :ك «حيحصلا :ملسمو .حتفلا عم (0/0) ١١184 :ح «ةنيدملاو

 لضف :باب .ءدجاسملا :ك :ىئاسنلاو «ىقابلا دبع )١١١5/5( هدعب امو )١1744(
 .("”1/؟) ىنابلألا هححصو «هيف ةالصلاو ىصقألا دجسملا

 هن



 صنلا ءاج دقو صنب الإ عرشت ال تادابعلا نألف اهريغ ىلإ عورشم ريغ هنوك

 يف ةيواستم دجاسملا نم ةئثالثلا ريغ نألف هتمكحو هببس امأو «عنملاب انه

 ةحرضأ ىلإ نورفاسي نيذلاو ثبع اهضعب ىلإ رفسلاف «ينيدلا لضفلا
 مهل كلانه تالافتحالا ةماقإل ءال مأ دجاسملا يف تناك ءاوس ؛نيحلاصلا
 تينب يتلا دجاسملا يف وأ اهيدل ةالصلاو مهتحرضأ نأ نودقتعي مهئامسأبو

 نذأي مل ام عرشو هللا ىلع ءارتفاو بذك اذهو .«باوثو لضف ةيزم هل اهيلع

 نمف ءرصقو مميت نم رفسلا صخر ةحابتسا امأو ..هفالخ قحلاو «هللا هب

 اهحيبي ال ةيعفاشلاك ةيصعم رفسل نوكي ال نأ اهل حيبملا رفسلا يف طرتشا
 اندنع راتخملاو .«ةعورشملا ريغ تارايزلاو ةدوهعملا دلاوملا ىلإ نيرفاسملل

 .طرشب سيل كلذ نأ

 ال يملع وأ يخيرات وأ ينف ببسل رخآ دجسم ىلإ رفاس نم نإ معن
 «تادابعلاو تابرقلا نم ال تاحابملا نم هنأل يهنلا مومع يف هلمع لخدي

 يتلا دجاسملا ىلإ رفاسي نم اذكو ءركذ ام اهيف طرشي يتلا يه ةدابعلاف
 ملعلا بلط نإف «ملعلا بلط لجأل ةنوتيزلا عماجو رهزألاك سرادم تذختا
 .200...عورشم دجاسملا لك يف

 :مالسإلا خيش لاق .ةنسلل قفاومو حيحص ديشر خيشلا هلاق امو

 «ةحابم ةيويند ةحلصم اهب دصقي لب ةدابعلا اهب دصقي ال رافسألا كلت. . .»

 وأ بجاوب نوكت امنإ ةدابعلاو ةدابعلا هب دصقي امنإ روبقلا ىلإ رفسلاو
 ال ١

 هم بح يسم

 :ةطساولا :ًاثلاث

 نأ ةطساولا ىنعم نم حيحصلاف .دسافو ء.حيحص :ناينعم اهل ةطساولا

 ةطساو «نيدلاو ملعلا خياشم نم ءايبنألا ىوس نمو مالسلا مهيلع - ءايبنألا

 غلبت يتلا يه ىنعملا اذه ىلع ةطساولاف «ةلاسرلاو ىحولا غيلبت ىف

 )١( رانملا ةلجم )١6/9-١5ل(.

 ص) رهابلا باوجلا قفز : ١1-8 ( :ص) يئانخألا ىلع درلا :ًاضيأو 6

 هما



 نيملسملا نم للملا لهأ اذه ىلع عمجأو .هقلخ ىلإ هيحوو ىلاعت هللا رمأ
 اوغلب نيذلا لسرلا مهو هدابع نيبو هللا نيب طئاسولا نوتبثيف «مهريغو 1

 مهنوملعيو مهنوغلبي ءهتمأو لوسرلا نيب ةطساو ءاملعلاو .هربخو هرمأ هللا نع

 .مهب دودتقيو مهنوبدؤيو

 يف هقلخو هللا نيب طئاسو  ءاملعلاو ءايبنألا - مهنأ :دسافلا ىنعملاو

 ال يتلا ةيادهلا  مهادهو مهرصنو دابعلا قزرك ءراضملا عفدو عفانملا بلج

 نمف «نيكرشملا هب هللا رفك يذلا كرشلا مظعأ نم اذهف هللا الإ اهكلمي

 مهوعدي طئاسو  نوحلاصلاو ءاملعلا مهلثمو - ءايبنألاو ةكئالملا لعج

 عامجإب رفاك وهف راضملا عفدو عفانملا بلج مهلأسيو مهيلع لكوتيو

 قولخملا اوهبش دق  ءاطسولا ءالؤه اوذختا نيذلا  ءالؤهو .''”نيملسملا
 ."”دادنأ هلل اولعجو قلاخلاب

 بهذ يذلا وه ىنعملا اذهو .ةعامش ءاطسو ال غالب ءاطسو لسرلاف

 «هتاباتك نم عضوم ريغ ىف هررق ذإ هللا همحر  ديشر دمحم خيشلا هيلإ

 :لاقف

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ مالسإلا يف فلخلاو فلسلا بهذم»
 اًمو# :ىلاعت هلوقك ءهنيد غيلبت يف هدابع نيبو ىلاعت هللا نيب ةطساولا مه

 اَّلِإ َكَيَع نإ :لجو زع هلوقو «' ”4نوِذَمَ َنيبم الإ َنَسْرَمْل ب
 ةملكل تابثإلاو يفنلا ةغيصب ةدراولا ةريثكلا تايآلا نم كلذ ريغو .0مكبلا
 وحن نم .هنيد غيلبت ريغ يف هدابعو ىلاعت هللا نيب ةطساو ال هنأو ديحوتلا

 «...ةياده وأ قزرلا ةعسك ةيعوقو وأ ىضرملل ةعافشلاك ةيبلس ةجاح ءاضق

 دمحم :تا(؟0 .74 ١5. 57١., :ص) قلخلاو قحلا نيب ةطساولا :ةيميت نبا :رظنا )١(

 .ونيز ليمج
 .(56 :ص) هسفن ردصملا (6)
 .(55) ةيآلا نم «فهكلا ةروس ()

 .(58) ةيآلا ءىروشلا ةروس (4)



 ريزولاو ةدعاسملا نع ىنغ ىلاعت هللا نأب ةعطاقلا ةيلقعلا نيهاربلاو
 ."0(نيعملاو

 لوقي امك لقعلاو لقنلاب تباث  دسافلا اهانعمب  ةطساولا نالطبف
 زايتمالا فانصألا نم فنص وأ دارفألا نم درف عدي ملو» :ًاضيأ لاقو .خيشلا

 هيلع مهلامعأ ضرع يف سانلا رئاس نيبو هللا نيب ةطساولا وأ هتاذل نيدلا ىف

 ."”2. .اهلوبق يف هيلإ لسوتلاو

 :هيلع الدتسمو ةطساولل حيحصلا ىنعملا ًائيبم رخآ عضوم يف لاقو

 يه امنإ مهتطساوو «ءايبنألا مهو ءهدابع نيبو هللا نيب ةحيحصلا ةطساولا»

 تايآ يف كلذ هللا نيب دقو «داجيإلاو قلخلا يف ال داشرإلاو ميلعتلا يف
 هلوق اهنم «ليطابألا قانعأل ًاعطاق ًاصن ٍنوكتل رصحلا ةغيصب تءاج ةريثك

 َكَسْلَسرَأ امو## :هلوقو ' 54 نيرو نرسم لإ َنيِلَسَرمْل ٌلِسْرن امو» :ىلاعت

 0 (. . . كب َّلِإ َكِيَع نإ# :هلوقو 2104© اردو اسم الإ

 ا ل را ا هم

 َوْهَو هلل ٌمهَجَو مَلْسَأ َنَّمِم اًنيِد ُنَسَْحَأ ْنَمَوظ :ىلاعت هلوق ىنعمو
 ًاملس هبلق لعج نمم ًانيد نسحأ دحأ ال يأ» : خيشلا لوقي امك ديل ع

 0 انرص ًادحوم م نوكب لب «باجحلاو ءاطسولا نم ًاباجح هنيبو نيب لعجي الو «ءاجر الو ءاعد يف هريغ ىلإ هجوتي ال هدحو هلل ًاصلاخ

 نبا مامإلا ناك دقلو» : :  ةددعتم عضاوم يف هلثم ىلإو كلذ ىلإ ترشأ

 )١( رانملا ةلجم )5357/5(.
 )١//409(. هسفن ردصملا (9)

 .(05) ةيآلا نم .فهكلا ةروس (6)

 .(05) ةيآلا «ناقرفلا ةروس (54)

 .(14) ةيآلا «ءىروشلا ةروس (©)

 )75١54/5(. رانملا ةلجم (5)

 )١78(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس 60

 .(777/؟) ةلجملا ًاضيأ رظنا و (478/0) رانملا ريسفت (8)

 كفو



 ييحملاو نيدلا مولعب طيحملاو ةعدبلا لذاخو ةنسلا رصان هرصع يف ةيميت

 ءايحإل 0 هذه يف ءالضفلا ضعب بدتنا دقو ...نيدهتجملا داهتجا
 ديحوتلا ةقيقح ةقيقح يمحت يتلا ةطساولا ةلاسر عبطب أدبف ؛مامإلا اذه تافلؤم

 230(. .تاوامسلاو

 عفر» ةلاسر عم «قلخلاو قحلا نيب ةطساولا» ةلاسر ديشر خيشلا ظرقو

 يف ديشر خيشلا هفصي امك مالعألا ملعو مالسإلا خيشل امهالك «مالملا

 علطي نأ لمعلل بحم لكلو لب ملسم لكل يغبنيو...» :لاقو .هتلجم

 "00. . .امهيلع

 :ةعافشلا :ًاعبار

 ًاقلعت كرشلا ىف ة اوعقو امنإ هثيدحو نامزلا ميدق يف نوكرشملا ناك امل

 اَلَو الو مهرس ال اَم وأ يوم ني تدبر :ىلاعت لاق امك ؛ةعافشلا لايذأب
 5 تيزلاو# :ىلاعت لاقو "”4هز/ دنع اًنرَنْس َكالْوَه َنولوُفَيَو ْرُهْمَتَس 70 035 0 ءرزع م
 عامطأ هللا عطق 94 هيلُد دلل لإ اتوبّرقل الإ َمُهُدْبْنَن ام سيل نود تي

 هل نود نم ْأوُدَحَحَأ مآ :لاقف ءاهب مهقلعتو ميتجح ١ لطبأو .اهيف نيكرشملا
 ُهَعَمَّسلا هِي لُث © ترُنِقَمَي الو اًكَيَس وكلم م ال اًوباكح ولو لق مش

 هناحبس نيبو .'*”9©4 َنوُعَحم ِهَيَلِإ مث تيرا ِتوْمَسلا ُكْلُم مَ عي
 نإ لب .«قولخملا دنع ميقولخملا ةعافشك تسيل هدنع ةعافشلا نأ ىلاعتو
 .هدنع هتعافش ىلاعت هللا ىضري نملو هنذإب الإ نوكت ال ىلاعت هدنع ةعافشلا

 مانصألا نم نيموعزملاو ءاعفشلا ءالؤهل مهباختناو رشبلا حارتقاب كلذ سيلو
 اذ س# :لجو زع لاقف ءًاعفن الو ًارض مهسفنأل نوكلمي ال نيذلا تاومألاو

 )١( ًاضيأ رظناو (؟77/5) رانملا ةلجم )157/4(.

 هسفن ردصملا (؟) )201/9(.
 .(18) ةيآلا «سنوي ةروس (6)

 .(") ةيآلا «رمزلا ةروس (5)

 .(45 «4*) ةيآلا ءرمزلا ةروس (©)
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 ال ٍتوْمَسلَأ ىف ِكَْم نّي ركر# :ىلاعت لاقو "”4ةدنْدإب اِّإ هُهَدِع ٌعَمْقَي ىَِلأ
 ناك اذإو ."9©4 يرو كتب نمل هم َدَدأَي أ دب أي الإ اني َمتمَمَس

 فيكف ءهاضرو هللا نذإ دعب الإ ًائيش مهتعافش ينغت ال نوبرقملا ةكئالملا

 ءايبنألاو ةكئالملا دبع نم ىلع درت ةيآلا هذهف ءاهدبع نمل مانصألا عفشت

 .اهريغ وأ ةعافشل نيحلاصلاو

 3 متمعر
 1 5 .«.روو 4 411 0 »وم - 00 هر م 1 مَ

 : ني مهنم مل امو كرش نم امهيف مْ ابو ٍضرألا ىف الو ِتوْمَسلأ ف َرَنَد

 04. . ذل وأ نمل الإ دنع ُةَمََلا عمك الن ©
 اهب قلعتي دق يتلا كرشلا بابسأ لك ىلاعت هللا عطق ةيآلا هذه يفو

 عفنلاو «عفنلا نم هب هل لصحي امل هدوبعم ذختي امنإ كرشملاف «نوكرشملا
 هديري امل كلام امإ :عبرألا هذه نم ةلصخ هيف نوكي نمم الإ نوكي ال

 ءهتعافش لبقت هدنع ًاعيفش وأ ءًاريهظو هل ًائنيعم وأ «ًاكيرش وأ ءدباعلا

 ىندألا ىلإ ىلعألا نم القنتم ًابترم ًايفن عبرألا بتارملا هذه ىلاعت هللا ىفنف
 ةعافش تبثأو كرشملا اهبلطي ىتلا ةعافشلاو ةرهاظملاو ءةكرشلاو كلملا ىفنف

 .«©كلذ هل يضر نملو هنذإب ةعافشلا يهو .كرشمل اهيف بيصن ال

 كرشلا رهاظم نم اهرابتعاب  ةعافشلا هذه نع ديشر خيشلا ملكت دقو

 .حاون ةدع نم - ًاثيدحو ًاميدق نوكرشملا اهيف عقو يتلا

 ةجحلاو نيكرشملا ةهبش لصأ يه ةعافشلا نأ ديشر خيشلا نيب دقلف

 اًوئمفس ءالْؤتَه# :ىلاعت هلوق دروأ نأ دعب لاقف .مهكرش يف اهب اوقلعت يتلا

 ةهبشلا هذهف» ©"4َّوْلر هلأ لإ آول اَّلِإ ْمُهُدُبَمَن امل :هلوقو '”4َّنأ دنع

 .(؟5580) ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 .(؟55) ةيآلا ءمجنلا ةروس (6)

 .(38 )١” ةيآلا ءأبس ةروس (*)

 .(586 :ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت : هللا دبع نب ناميلس :رظنا (؟)

 )١8(. ةيآلا ءسنوي ةروس (6)

 .(7) ةيآلا ءرمزلا ةروس (؟)

 ةهاثو



 اوطلاخ ةيوامس ةعيرش لهأ اهنم ملسي ملو ءرشبلا رثكأ اهب نتف يتلا يه
 مل مهنأل نورعشي ال ثيح نم كرشلا ىف اولخد دقف ءمهورشاعو نيكرشملا

 مهءاسؤرو مهءايبنأ اوذختا لب .ءاطسوو ءاعفش نيكرشملا تادوبعم اوذختي
 ءظافلألا رهاوظب اورتغا دقو ...ديحوتلا يفاني ال مهل ميظعت اذه نأ اونظو
 اودبع دق مهف ءهتقيقح نع هل ًاجارخإ همسا ريغب ءيشلا ةيمست اولعجو
 رخآ ًأظفل هيلع اوقلطأ لب «ةدابع مهلمع اومسي مل مهنكلو «هللا ريغ

 همسي مل نم مهنمو ءابرو اهلإ هللا ريغ اوذختاو .لسوتلاو عافشتسالاك

 ."00.. .ةليسوو ًاعيفش هومس لب .كلذب

 اهتبثي ناك يتلا ةينثولا ةعافشلا هذه نالطب ديشر خيشلا نيبو

 مهئايبنأل اهوتبثأ نكلو ءمهريغ اهيف مهعبتو ءمهمانصأل نوكرشملا
 برعلا وكرشم ناك يتلا ةعافشلا ةلأسم امأو...» :لاقف .مهئاحلصو
 يف مهيسيدقو مهئايبنأل اهنوتبثي باتكلا لهأو ءايندلا يف مهتادوبعمل اهنوتبثي

 ًاعيمج هلل ةعافشلا نأ تبثأو ءاهلطبأو نآرقلا اهافن دقف «ةرخآلاو ايندلا

 او ٌهَقْلَح مو مدي نيب 04 ام ملعي# هنذإب الإ دحأ هلذنع عفشي ال هنأو

 تفِإ بتي لكك م © شرفت ءويْنَح ذم مشو ضترأ نمل الإ توُعَتْنَي
 . ."409>27 َنيِيِدَظلا ىِرَت تكليدك َمَتَهَج ِهيِرْحَخ َكِلَتَ ود ني 2
 ةيفنملا ةينارصنلاو ةينثولا ةعافشلا ريغ ثيداحألا يف ةتباثلا ةعافشلا نأ :هنمو
 ةيكملا "ا روسلا نم ةيآ نيرشعو عضب يف ةلأسملا هذه ررق دقو . نآوفلا يف
 :لوقيف ىنعملا اذه ىلع ديشر خيشلا دكؤيو .' ا .ةيندملاو

 7 يهو نيكرشملا نع زيزعلا نآرقلا هاكح ام يه ةعوتمملا ةعافشلا

 ءاهبابسأو اهقرط نم زجعلا دنع حلاصملا ءاضقل ماكحلا دنع ةعافشلا ىنعمب
 نذأي عفشملا عفاشلا ءاعد نع ةرابع يهو : ةرخآلاب ةصاخ ةزئاجلا ةعافشلاو

 نم ًائيش ريغي مل عفاشلاف .. . عيفشلا هدبع ةماركل ًاراهظإ هبيجتسيو هللا هب

 .("ه7/؟) رانملا ريسفت )١(

 .(598  ؟8) ةيآلا ءءايبنألا ةروس (؟)

 5١١ 5١7(. :ص) يدمحملا يحولا (9)
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 هلعفيل نكي مل ءيش ىلع هلمحي ملو هتدارإ يف رثؤي ملو ىلاعت هملع
 ,2306. . .هالول

 ةماعلا نم ةعقاولا ةعافشلا نأ  ريرقتلا اذه دعب  ديشر خيشلا نيبي مث

 ريرقتلا اذه نمو...» :لوقيف «ةيفنملا ةعافشلا سنج نم يه  مهريغو

 روبقلا باحصأو ءايلوألاب عافشتسالا نم ةماعلا رثكأ هيلع ام نأ مهفي

 لوألا عونلا نم وه عفانملا بلجو هراكملا عفد لجأل نيلوهجملاو نيمولعملا
 ."”(.. .ىلاعت هللاب حيحصلا داقتعالاب لخيو «نيدلا هعنم يذلا

 يفانت الو ءهذه ريغ يهف ثيداحألا يف ةتباثلا ةعافشلا امأو» :لوقيو

 خيشلا نيبي مث ."”(...هنايب يتأيسو ءاعيمج هلل ةعافشلا نوكو ديحوتلا
 وفعلا امأو» :لوقيف عرشلاب ةتباثلا ةزئاجلا ةعافشلا هذه دعو امك  ديشر

 هللا هبيجتسيف ةمايقلا موي هب وعدي ءاعد نع ةرابع يهف لَك يبنلا ةعافشو

 ىلع فرسملا سأيي ال نأ وفعلا ىنعي لوألا يف ةمكحلاف هل ىلاعت

 ىلع «نيعفاشلل ةمارك راهظإ  ةعافشلا ىنعي  ىناثلا ىف ةمكحلاو ...هسفن
 .©(. . .ىضترا نملو هنذإب الإ نوعفشي ال مهنأ

 ىلاعت هتدارإ يف نورثؤي ال ءاعفشلاف «ةيناثلا ةعافشلا ةقيقح هذهف

 مهل هاجو ةمارك راهظإ يه امنإو ءمهل عوفشملا نع وفعلا ىلع هنولمحيف
 , هللا تافص ىف ثداحلل ريثأت ثادحإ ال هدنع

 خيشلا لوقي امك :«نيدحوملا الإ عفنت ال ةتباثلا ةعافشلا نإف كلذكو
 ."0«ًائيش ىلاعت هللاب كرشي ًادحأ لانت ال ةعافشلا نإو...» :ديشر

 )1١( رانملا ةلجم )/5948/9  59(.

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)

 )١51/1١(. رانملا ريسفت (0)

 ,(3 _ ”5/؟) رانملا ةلجم (؟)

 .(17/8) رانملا ريسفت (©)

 .(؟ا/ 8/) هسقن ردصملا (0)

 فسم



 ةعافشلا يفني ديشر خيشلا نأ اهلك صوصنلا هذه نم انل نيبتف

 وهو  ىلاعت هللا نذإب  ةرخآلا ىف ةلصاحلا ةعافشلل هتابثإ عم «ةيكرشلا
 .""”حيحصلا

 :ةناعتسالاو ةثاغتسالا :ًاسماخ

 هب ثاغتساو هثاغتسا :لاقيف « "”دحاو ىنعمب ةناعتسالاو ةثاغتسالا

 باتكلا يف نيظفللا نيذه لامعتساو .©0هب ناعتساو هناعتسا هنإ لاقي امك

 تثغتساو ًانالف تثغتسا :لئاقلا لوقو .هب ثاغتسملا نم بلطلا ىنعمب ةنسلاو

 لاق دقف ءاهيف فالخ ال قلاخلاب ةثاغتسالاو .2*”ةئاغإلا هنم تبلط ىنعمب هب

 َكاَّيِإَو دبعَت َكاَّيِإ#» :لاقو 4ك تاَيَتْسَم ير َنْئعَْنَت ذإ» : ىلاعت
 هريغب نيعتسن ال نأ انرمأو...» :ديشر خيشلا لاق .24© ٌنيِعَنَْف

 سفنلا نم قلعتو هللا ىلإ بلقلا نم عزف ىنعملا اذهب ةناعتسالا نأل . . .ًاضيأ

 ."”.. .ةدابعلا خم نم كلذو هب

 يتلا ة ةثاغتسالا امأ «دبعلا ديحوت ٍرماظم نم يه ىلاعت ' هللاب , ةناغتسالاو

 ء18- "١١ :ص) ةليلج ةدعاقو ءاهدعب امو ١8( :ص) ةطساولا :ةيميت نبا :رظنا )١(

 نافهللا ةثاغإ :ميقلا نباو «(55 :ص) يركبلا ىلع درلاو «(7555و9 ٠٠-٠١١

 597(2  ١ال” :ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت :هللا دبع نب ناميلسو )١/57-51(«

 .(509 745 :ص) ناسنإلا ةنايص :يناوسهسلاو

 ((791/) ةياهنلا :ريثألا نباو 55١(« :ص) يركبلا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا (؟)

 .(197 :ص) ناسنإلا ةنايص :يناوسهسلاو

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا :ةيميت نبا (6)

 .(67؟ :ص) هسفن ردصملا (5)

 .(9) ةيآلا نم «لافنألا ةروس (©)

 .(0) ةيآلا «ةحتافلا ةروس (5)

 .(09 - )08/١ رانملا ريسفت (0

 ه4



 :نيهجو ىلع قولخملاب ةناعتسالاف

 لثم «هيف ثوغلا ىلع ردقي اميف ىحلا قولخملاب ثاغتسي نأ :امهدحأ

 ًالئاص هنع عفدي وأ رجح لمح ىلع هنيعيل قولخملاب قولخملا ثيغتسي نأ
 .هزاوج يف فاللخ ال اذهو «كلذ وحن وأ أصل وأ

 .عونلا اذه نم رشحملا يف ءايبنألاب ةثاغتسالاو

 ."'”زئاج ريغ هنإ قيقحتلا لهأ هيف لوقي يذلا وه اذهو ىلاعت
 ةرهاظ تاب ىتح ءرشتناو عاذ يذلا وه يناثلا عونلا نإف فسأللو

 ةلثمأو ةثاغتسالا ةرهاظ عويذ ديشر خيشلا ركذيو «نيريثكلا هابتنا يعرتست

 هللا ركذ نم سيل - ًابطر هناسل لازي ال ءامئاد هاري ناك الجر نأ اهنم ءاهل
 ."0(ةديس اي ...ةديس اي ...ةديس اي» :لوقي «ةديسلا ركذ نم لب  ىلاعت

 ةرهاظلا هذه ةهجاومل عيطتسي ام لكب ماق ديشر خيشلا نإف كلذل

 .ةرشتنملا ةيكرشلا

 لك مكحو اهماسقأو اهمكحو ةناعتسالا ىنعم ديشر خيشلا نيب دقف

 .ةيكرشلا ةناعتسالا نالطب نيبو ءاهنم مسق

 زجعلا ةلازإ :ىهو «ءةنوعملا بلط ةناعتسالاو» :لوقي ةناعتسالا ىفف

 اناا . لمع مامتإ ىلع ةدعاسملاو

 :لاقف قولخملاب ةناعتسالا يمسق ديشر خيشلا نيبو

 نيب نوكي ام :(امهدحأ) :نامسق قولخملاب ةناعتسالاو ةثاغتسالا»

 فرشأ نم ةثاغتساك ةيبسكلا رومألا ىف ةدعاسملاو نواعتلا بلط نم سانلا

 )١( :ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت :هللا دبع نب ناميلس :ًاضيأو (777 :ص) يناوسهسلا 775(.

 ةمطافو يلع مامإلا تلنب بليز ةديسلا : «ةديسلاب) ديريو ةوقلحا ف رانملا ةلجم :رظنا قفز

 ريسلا : يبهذلا :رظنا . ةرهاقلا يف اهمساب دجسم اهلو ءاهنع ىلاعت هللا يضر دمحم تنب

 77 ١(.

 )08/١(. رانملا ريسفت (9)



 ام :(امهيناث)و ....ًالثم هذقني نمب ةرفح وأ رثب يف ىدرت وأ قرغلا ىلع

 يف هللا ننس فلاخي امم سانلا بسك نم يه يتلا بابسألا ءارو اميف نوكي
 مهرودقم نم سيل اميف ءايحألابو مهب ةناعتسالاو ىتوملاب ةثاغتسالاك هقلخ
 هللاب صاخ مسقلا اذهف  وادت ريغب - ىضرملا ءافشو رطملا لازنإك مهبسكو

 َكايِإو» ةحتافلا ةروس يف ىلاعت هلوقب دارملا وهو هريغ نم بلطي ال ىلاعت

 ىنعم نأ امك «كريغ نيعتسن الو كدحو كنيعتسن :هانعمو 40 ٌنيِعَنن

 رفك ىنعملا اذهب هللا ريغ ةناعتساف - كريغ دبعن الو كدبعن 0 كاي

 صخأ لب ةناعتسالا لثم بابلا اذه ىف ةثاغتسالاو ...هريغ ةدابعك كرشو

 .20(. . .قيضلا ةدش دنع ءاعدلا يف ةعارضلا نع ةرابع اهنأل اهنم

 جئاوحلا ءاضق ىلع تاومألاب ةناعتسالا نأ كش الو ...» :لوقيف «لقنلاو

 الو نيدلا ةمئثأ نم دحأ لقي ملو .كلذل ىلاعت هللا اهنس يتلا بابسألا نم سيل

 هيلع لديف هل عرشلا ضفر امأو .رهاظف هل لقعلا ذبن امأ .هتيببسب ءالقعلا نم

 هلوقب زيزعلا باتكلا نم نآلا يفتكأو .حلاصلا فلسلا ةريسو «ةنسلاو بتكلا

 هللاب الإ ناعتسي ال هنأ يف حيرص صن رهف 4©) ُنيِعَنْف َكاَيِإَول :ىلاعت

 نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ) :ربخب ةنسلا نمو «ىلاعت

 اوناك مهنأ نيعباتلاو ةباحصلا نع لقني ملف حلاصلا فلسلا ةريس امأو .'"”«هللاب

 ًانالف كلهأ هللا لوسر اي :نولوقيو «ةرجحلا ةبتع نولبقيو ْهَك يبنلا ربق نوتأي
 يبيرق ءاد فشاو «يعرز نم دودلا كلهأو «يملاظ نالف نم مقتناو يودع

 يودبلا ديسلا ربق دنع ماوعلا ةهج نم هعمسنو هارن امك 2« يبيبح لاصو سّرقو

 ."70...- امهنع ىلاعت هللا يضر  نيسحلا مامإلا ربقو

 )1١( رانملا ةلجم )5557/56(.

 ثيدح اذه :لاقو 557/1(.2) 5 :ح 209 :باب «ةمايقلا ةفص :ك :يذمرتلا هاور (90)

 .حيحعص نسخ

 ىلع فلسلا ىرج دقو - امهنع هللا يضر يلع نبا وه نيسحلاو )91/١( رانملا ةلجم (5)

 بحاص نيب ةيوستلا يغبني الف .مهدبع نم نود كي يبنلا باحصأ ىلع يضرتلا
 .ةمجرت هل دجأ مل «يودبلا ديسلاو «هريغ نيبو .هنباو ِةلَي يبنلا
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 خيش لوقي « حيحض لالدتسا ديشر خيشلا نم لالدتسالا اذهو

 اعورشم سيل ًايلو وأ ًايبن ناك ءاوس بئاغلاو تيملاب ةثاغتسالاو» :مالسإلا

 هب اوناكل لمعلا نم انسح ًاعورشم ناك ول ذإ .ءلامعألا حلاص نم وه الو

 ."”(كلذ لعف هنأ فلسلا نم دحأ نع حصي ملو «قبسأ هيلإو ملعأ

 ءهيلإ اوبهذ امل ًادنس اهيف نأ اونظ «ةلدأب لسوتلل نوزوجملا ٍلدتساو

 باحصأب مكيلعف رومألا مكتيعأ اذإ) :ثيدحك .ةلطاب ثيداحأ اهنم

 ال ثيدحلا...» :ثيدحلا اذه ىلع ًاباوج ديشر خيشلا لاق «'””روبقلا
 ام هانعم ناكو حص ثيدحلا نأ انضرف اذإو ...نوثدحملا هوري ملو هل لصأ

 ثيدحك ءهنم ىوقأ وه امم هضراعي ام هيلع حجرن اننإف...""متركذ
 نبا ثيدحو «؟”(هللاب ثاغتسي امنإ يب ثاغتسي ال هنإ» :ًاعوفرم يناربطلا
 هلوقك «يعطقلا اندنع لب '””«هللاب نعتساف تنعتسا اذإوا :ًاعوفرم سابع

 0. . 2.7409 يع ُنيِمَنَف َكاّيِإو» : ىلاعت

 نأ ىلع ءهتحص ضرف ىلع ثيدحلا اذه اضر ديشر هر عيشلا لوأتيو
 وهف «رابتعالل عرشلا اهحابأ يتلا ةيعرشلا ةرايزلا روبقلا ةرايز هنم دارملا

 ةوسق هيلإ اكشف ِِلَي ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ» :ىقهيبلا دنع سنأ ثيدحك

 ناذه حص ولف :”روشنلا يف ربتعاو روبقلا يف علطا :لاقف«بلقلا

 )١( :ص) يركبلا ىلع درلا 58(.

 نبا :رظنا «ةنسلا بتك نم ءيش يف سيلو .ءملعلا لهأ نم دحأ هوري مل ثيدحلا اذه (؟)
 .ةحفصلا سفن :يلخدملا عيبر .د ةيشاحو «(7917:ص) لسوتلا :ةيميت

 .روبقلا باحصأب ةناعتسالا نم ينعي (6)

 .ثيدحلا نسح وهو «ةعيهل نبا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور :يمثيهلا لاق (4)
 دمحأ :رظنا .ءاملعلا نم ددع ةعيهل نبا ثيدح ححصو )١09/٠١((: دئاوزلا عمجم

 نباو ثيدحلا لوح ةيميت نبال ًامالك ًاضيأ رظنا و «(17/1) يذمرتلا حرش :ركاش
 .اهدعب امو (07١؟ :ص) يركبلا ىلع درلا ؛ةعيهل

 .هجيرخت قبس (6©)
 .(0) ةيآلا «ةحتافلا ةروس (1)

 .(975/89/) رانملا ةلجم (0

 - عماجلا يف وهو )١0/19( سنأ نع .عماوجلا عماج يف يطويسلا هدروأ ثيدحلا (6)

 ١؛:ه



 .""دحاو ىنعمب اناكل  ديشر خيشلا لوقي امك  ناثيدحلا

 سايق «تاومألاب ةيكرشلا ةناعتسالل نيزوجملا ءالؤه هب جتحي اممو

 معازم مظعأ نمو...» :هلوقب سايقلا اذه ىلع ديشر خيشلا بيجيو

 اهبلطو ءايحألا نم ةنوعملا بلط نيب ةاواسملا هتاسايق دسفأو ةمدقملا بحاص

 عرشلا امهنيب قرف دقو تيملاو ىحلا نيب قرفي ال ناك اذإف «تاومألا نم

 نيبو نواعتلا نم ءايحألا نم بلطي ام نيب قيرفتلا هيلع بجي الفأ «لقعلاو

 بساكلا دي هلانت ال ام تاومألا نم نوبلطيو ...تاومألا نم بلطي ام

 ىلاعت هللا اهنرق يتلا اهبابسأ ريغ نم دسافملا ءرد وأ حلاصملا بلجك

 "00. اهب

 وأ لسوتلا يف ءاوس عدبلا باحصأ هب جتحي ام لك نا قحلاو

 اوبهذ ام ىلع لدت ال ةحيحص ثيداحأ امإ ةرايزلا وأ ةعافشلا وأ ةثاغتسالا

 دساف سايق ىلع وأ ءاهب جتحي ال ةلطاب اهنكلو هيلع لدت ثيداحأ وأ هيلإ

 ."””تيملا ىلع ىحلا سايق وأ «قولخملا ىلع قلاخلا سايقك

 :رحسلا :ًاسداس

  :رحسلا» :لاقف تادرفملا يف بغارلا ىلع هيف دمتعا دقف ةغل هفيرعت

 موقلحلا فرط  لفقو ببسو ءسلف :نازوأب تاغل ثالث هيف نأ ىلإ راشأو
 دنع رحسلا نم عزني ام  مضلاب  ةراحسلاو . .٠ .ةرححس خفتنا : ليقو «ةئرلاو

 ((5149) ةفيعضلا .عوضوم :ينابلألا لاقو فعضلاب هل زمرو )١١١5( مقرب ريغصلا -

 :رظنا .هريكانم نم هذعو يميركلا سنوي نب دمحم ةمجرت يف نازيملا يف يبهذلا هدروأو

 .نازيملا

 ١١( رانملا ةلجم )/5/9”9  /9379(.

 .(717/ _ ”ه7/4) ًاضيأ رظنا و «(714/4) رانملا ةلجم (؟)

 :يداهلا دبع نباو ؛.(9١ ١١« :صو «94 :ص) يركبلا ىلع درلا :ةيميت نبا :رظنا (*)

 .(76 :ص) يكنملا مراصلا

 هه:



 ."”2...رحسلا ةباصإ وهو ءرحسلا :قتشا هنم :ليقو ..هب ىمريف حبذلا

 مهلهجل سانلا ريهامج ىلع اهتقيقح ىفخت ليحلاو سيبلتلا نم ةبيرغ
 ."7(. .هيلع رحسلا مسا قالطإ لطب اهنم ءيش ببس فرع ىتمف ءاهبابسأب

 لكل نكميف نيرمتلاو ميلعتلاب ىقلتت ةعانص رحسلا نأ ىلإ ديشر خيشلا راشأو
 ."'رحسلا هملعي نم هل حيتأ اذإ ًارحاس نوكي نأ دحأ

 بابسألاب لمعي ام :اهدحأ» :عاونأ ةثالث رحسلا نأ ديشر خيشلا نيبيو

 مهرحسي نم دنع ةلوهجملا ؛لماعلل ةفورعملا ةداملا صاوخ نم ةيعيبطلا

 مهلابح يف هوعضو نوعرف ةرحس نإ :ليق يذلا قبئزلا اهنمو ءاهب
 ةفخ ىلع اهيف ةعاربلا رادم يتلا «ةذوعشلا :يناثلا عونلا. ..؟*”مهيصعو

 ريغب اهضعب ةءارإو ءضعب راهظإو ءايشألا ضعب ءافخإ يف نيديلا
 ةيوقلا ةدارإلا تاوذ سفنألا ريثأت ىلع هرادم ام :ثلاثلا عونلا .. .اهتروص

 نونيعتسي هباحصأ نإ :ليق يذلا وه عونلا اذهو ...ةفيعضلا سفنألا يف

 ©”تامسلطلاو ؟”قافوألا نوبتكي نم مهنمو نيطايشلا حاورأب مهلامعأ ىلع

 ."(..كلذ ريغو ضغبلاو بحلل

 .ملقلا راد .ط 5٠٠( :ص) تادرفملا :بغارلا :رظناو (4//41) رانملا ريسفت )١(

 .(56/9) رانملا ريسفت (؟)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (9)

 )١179/1(. ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (5)

 قفوتساو «هفداص يأ هقفاوو «قافتالا «قفاوتلاو ةقفاوملا :قافولاو :قفو عمج :قافوألا (6)

 نم ءايشأ يهو .قفو :ةدام 7١5( :ص) حاحصلا راتخم .قيفوتلا هنم بلط يأ :هللا

 عجرت يهو (147/4) رانملا ريسفت :اضر ديشر .كلذ ريغو ضغبلاو بحلل بتكت رحسلا

 حرش نم ةفورعم بتك اهلو عبرم صوصخم لكش ىلع اهلعجو دادعألا تابسانم ىلإ
 )١47/4 - ١55(. قورفلا :يفارقلا :رظنا .دادعألا هذه بيترتو عضو ةيفيك

 ريغو ضغبلاو بحلل بتكي كلذك رحسلا نم عون يهو .تامسلط عمج :مسلطلا (0)

 :ىفارقلا :رظنا .بكاوكلاو كالفألاب قلعت اهل ةصاخ ءامسأ سفن اهتقيقحو «كلذ

 1 )١57/5(. قورفلا
 .(45 )45/9  رانملا ريسفت (0

 نو



 قراوخ نم رحسلا نإ» نيملكتملا نم لاق نم ديشر خيشلا أطخو

 مهتافو .ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تازجعمل عماجلا سنجلا وه يذلا تاداعلا

 مل يذلا رابتخالابو نآرقلا صنب تبث امك ميلعتلاب ىقلتت ةعانص رحسلا نأ

 .""(رصعلا اذه يف نوكلا ءاملع نم دحأ نيب فالخ هيف قبي

 ًارفك لتقلا» :اهنمو ءرحاسلا ةبوقعو مكح ىلإ ديشر خيشلا راشأ دقو

 تازجعم يف بيرلل ةمزلتسملاو كرشلل ةنمضتملا هعاونأ ضعب يف

 يف لازي ام هنأ ىلإ  هنم ًابجعتم  ديشر خيشلا راشأ امك :'"”0...لسرلا
 امب ةيرحسلا لامعألا ضعب ىلع نجلاب ةناعتسالا ىلإ لسوتي نم» رصعلا اذه

 ضعب نم تملع امك نيتأوسلا ىلع نآرقلا ضعب طبرك ًاعطق رفك وه
 .“*”بجحلاو :؛"”مهئازعلا ةباتكب نوشيعي يذلا نيلاجدلا ءالؤهل نيربتخملا
 .02.. .ًادج ةريبك كلذ ىف دسافملاو .كلذ ريغو .«لبحلاو ضغبلاو بحلل

 ناك نإو - ًاقلطم ةقيقح رحسلل ىري ال ديشر خيشلا نأ رهظي يذلاو

 ءيش نم نكي امهمو - ريثأت عون هل هنأ - هركذ يذلا ثلاثلا عونلا نم ودبي
 .“"كلذ هل سيل ام هنمو ىقيقح ريثأت هل ام هنم رحسلا نإف

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 )6( هسفن ردصملا )659/9  5١(.

 تعاطأ اهب اهيلع مِسقُأ ىتمو ءاهمظعت ةكئالملا نأ نومعزي تاملك يه :مئازعلا ()
 ناجلا نم ليبقلا هل رضحيف .«كلملا كلذ ىلع ءامسألا كلتب مسقي مزعملاف «تباجأو

 مدعو .طلخلا اهيف عقي ةيمجعأ نومعزي اميف ءامسألا هذهو ء«ديري امل هيف مكحيف

 )١517/5(. قورفلا :يفارقلا :رظنا . طبضلا

 ًابجح هبجح :لاقي «لوصولا نم عنملا :باجحلاو «بججَحلاو «باجح عمج :بجحلا (15)

 وأ «مهقانعأ يف قلعت نوفاخي امم مهعنمي مهريغو دالوألل بتكي ءيش وهو «ًاباجحو
 5١9(( :ص) تادرفملا :بغارلا :رظنا .ةميمتلا ىنعمب يهف «مهدئاسو تحت عضوت

 .(580 451 :ص) عادبإلا : ظوفحم يلعو ١9/7(2 :ص) هرهاظمو كرشلا : يليملاو

 .(30/4) رانملا ريسفت (0)

 :يئاكلاللا :رظنا و 22387 :ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت :هللا دبع نب ناميلس :رظنا 0

 .اهدعب امو )/١781( ةنسلا لهأ لوصأ حرش

 ه5



 ىقرلا :ًاعباس
 تناك اذإف ؛ مئازعلا ىمستو . ةيدمو ىدمك ةيقر عمج :ىقرلا قفز 2غ(

 اهيف تفلتخا ةيقرلا لاوحأ فالتخالو .ةزئاج يهف ىلاعت هللا ءامسأب وأ نآرقلاب

 :يلي امك يهو اهلاوحأ رابتعاب ءاج فالتخالاف «ثيداحألا

 ءنج وأ كلمب اهيف ذاعتسي نأك «ةيكرش ظافلأب ةيقرلا نوكت نأ :لوألا

 .كرشو رفك كلذف رضلاو عفنلا هيلإ بسني وأ

 ىلإ ةعيرذ يهف «ىنعملا ةلوقعم ريغ ةلوقنم ظافلأب نوكت نأ :يناثلا
 .مارح يهف كرشلا

 مظعم لكو «يبن وأ كلم نم هللا ريغ ءامسأب نوكت نأ :ثلاثلا

 .هللا ريغب فلحلا مكحك اهمكح ةعورشم ريغ يهف ءًاعرش

 يهف لَك يبنلا نع رئأ ام وأ همالكب وأ هللا ءامسأب نوكت نأ :عبارلا
 ْ 2ع ورشملا

 ..مضلاب ىقُرلا» :لاقف ىقرلا فرع دقف ديشر خيشلا بهذ اذه ىلإو

 وأ أربيل ضيرملا وأ غودلملا ىلع أرقي ام يهو ««ةفرغو فرغك» ةيقر عمج
 هللا ركذو نآرقلاك ًاقح ءورقملا ناك اذإ كلذل ةزئاج يهو ...هملأ فخي
 :رخآ عضوم يف لاقو .“'”2...لوهجم وأ ركنم ءيش هيف ناك اذإ ةمرحمو

 نكي مل اذإ اهيلع ةرجألا ذخأ زاوجو اهزاوج ىلع لدي ةيقرلا ثيدحو.
 ىلا ةحتافلاب رخآ قار ثيدح يف درو امك لطابلا نم ءيش اهيف

 :ص) حاحصلا راتخم :يزارلاو «ىقر :(577 :ص) تادرفملا :بغارلا :رظنا )١(

 )5//١517(. قورفلا : يفارقلاو «ىقر :( 7,٠١

 ١56(. :ص) ديمحلا زيزعلا ريسيت :هللا دبع نب ناميلس (؟)

 .(158 :ص) هرهاظمو كرشلا :يليملاو .ةحفصلاو هسفن ردصملا :رظنا (©)

 ْ .(477/8) رانملا ريسفت (5)
 ه0١٠ :ح .باتكلا ةحتاف لضف باب .نآرقلا لئاضف :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (©)

 .حتفلا عم (3171/)

 .(575/؟85) رانملا ةلجم (0)

 ه6



 لب ءايقيقح سيل ةيقرلا ريثأت نأ ىري ديشر خيشلا نأ تظحال ىينأ ريغ
 ةيوق ةدارإ تاذ ىسفن ريثأت وأ ءاهيف ءرملا داقتعا بسحب ىمهو ريثأت وه

 امك  كلذل يهو ءرشبلا يف هللا نس بسحب «ىرخأ سفن يف ةيناحور
 «ينافش هللا نإ» :ِِلك هلوقب لدتساو «لكوتلا يفانت  ديشر خيشلا لوقي
 ."700هكتيقرب سيلو

 ًاريثأت ةيقرلل نأ ىلع لدت اهنإف كلذ فالخ صوصنلا نم رهظي يذلاو

 :ميقلا نبا لاق .ءافشلل يعرش ببس يهف «ةفلتخملا ةيودألا ريثأتك ًايقيقح
 نم عنمتو ءهلوصح دعب ءادلا يف عفنت ةيهلإلا ةيعيبطلا ةيودألا نأ ملعاو»

 ةيعيبطلا ةيودألاو ءأيذؤم ناك نإو ءًارضم ًاعوقو عقي مل عقو نإو ءهعوقو
 هذه عوقو عنمت نأ امإ ءراكذألاو تاذوعتلاف ءءادلا لوصح دعب عفنت امنإ

 ذوعتلا لامك بسحب ءاهريثأت لامك نيبو اهنيب لوحت نأ امإو «بابسألا
 ةلازإلو ةحصلا ظفحل لمعتست ذّوُعلاو ىقرلاف .هفعضو هتوقو

 ."700. . .ضرملا

 :مئامتلا :انماث

 دارملاو «ةذيوعتو «حتفلاب ةذاعّمو ءمضلاب ءةذوعغ :اهل لاقيو مئامتلا

 ."”هنع تافآلا عفدل ناسنإلا ىلع قلعي ام :انه اهب

 قيلعتك اهعفن دقتعيو قلعت نأ :اهدحأ :تالاح ثالث مئامتللو

 اذهف .ههبشأ امو تارازملاو ةحرضألا بارتل اندهع يف نيمومحملاو ىضرملا

 .كرش

 برقع وأ ةقلح وحن نم هب كربتي ال ام قيلعتب ةيلهاجلا ةهباشم : يناثلا

 لهس نب ركب هخيش نع يناربطلا هاور :لاقو ك١ /ه) دئاوزلا عمجم : يمثيهلا :رظنا ()

 .تاقث هلاجر ةيقبو «قثوو فعض دق امهالكو ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع نع

 .طوؤانرألا :ت ا(4١:/87) داعملا داز (؟)

 ريسيت :هللا دبع نب ناميلسو )191/1١(2 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :ريثألا نبا :رظنا

 .(11/ا* :ص) كرشلا : يليملاو ةملعللا :ص) ديمحلا زيزعلا
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 مل نإو ةعيرذلل ًادس عنمي اذهف «نيكرشملا داقتعا نم ةمالسلا عم ةعدو وأ
 .ًاكرش نكي

 دق عونلا اذهو .هباتكو هللا ءامسأ نم ًاعرش هب كربتي امب كربتلا :ثلاثلا

 نورخآ هعنمو هزاجأف «نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع نيب هزاوج يف عقو

 ةديقع ىلع ًاظافحو ديحوتلا بانجل ةيامح عسوأ كلذ ككرتو .©0هومظعتساو

 َرْه ان ُهَنأ بتك اماآَّلِإ كَبيِصُي نَل لث# :ىلاعت لاق .نيملسملا ةماع
1 

 ."”7©74 ترئيؤملا ٍلَكَوَتسلَم هَل َلَعَو اندّكَوَم

 نم اهدعو «مئامتلاو ىقرلاو بجحلا نع ديشر خيشلا ملكت دقو

 اهنم ركذ «ثيداحأ اهرظح يف دروو «مالسإلا اهلطبأ يتلا ةيلهاجلا لامعأ

 مئامتلاو ىقرلا نإ» :هلوقو .«"”كرشأ دقف ةميمت قلع نم» :ِك هلوق
 ."””'(هئامتلاو ةلوتلاو ىقرلا :رحسلا نم ثالث» :هلوقو .(*”«كرش ةلوتلاو

 لاق دقف ءهباتك تايآو ىلاعت هللا ءامسأ ىلع ةيوتحملا مئامتلا نع امأو

 تاعزن نم نامزلا اذه يف مئامتلاو ىقرلا نأ كش الو» :ديشر خيشلا اهنع

 عفنلا بلجيو ررضلا عفري نآرقلا نأ داقتعا ىلع ةينبم تسيل اهنإف « ةينثولا

 .هريثأتو مئامتلا بتاكو «يقارلا ةكرب ىلع مهدنع ةدمعلا امئإو ءةزجعم هتاذل

 اوكرتف نيدلا اوبلق فيك رظناف .نآرقلاب فراع لك نم كلذ نوبلطي ال كلذلو

 :رظنا و (176١:ص) كرشلا :يليملاو (157١:ص) ريسيتلا :هللا دبع نب ناميلس :رظنا )١(

 )١١9/4- ١١5(. دئاوزلا عمجم :يمشيهلا دنع ةيقرلا ثيداحأ

 ,.(61) ةيالا ةءارب ةروس (9)

 دمحأ هاور :يمئثيهلا لاقو )5١9/5( كردتسملا :مكاحلاو )١57/5( دنسملا :دمحأ هاور (6)

 )1٠١7/0(. دئاوزلا عمجم .تاقث دمحأ لاجرو يناربطلاو

 :ك ءهجام نباو 0ع «مئامتلا قيلعت يف :باب «ءبطلا :ك ءدواد وبأ هاور (5)

 الح «مئامتلا قيلعت يف :باب ءبطلا

 «ةيقارعلا فاقوألا ةرازو .ط 87* : ح )7١/8 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور (5)

 «يناهلألا ديزي نب ىلع :هيفو «ىناربطلا هاور :ىمئثيهلا لاقو .ه0٠4١ ةنس «ةيناثلا

 ْ )1١9/0(. 1 ١ دئاوزلا عمجم .فيعض وهو
 .(7ا/ا//م9 و "و /) ًاضيأو (47ا//54) رانملا ةلجم :رظنا (5)

 هال



 ءادتهالا نأ اومعز لب 46 َنيِقّنَنِْل ىده» لزنأ دق وهو نآرقلاب ءادتهالا
 اومعز مث .اوضرقنا نيذلا نيدهتجملا ةفيظو هنأل مويلا سانلا ىلع مرحم هب

 دامتعالاو ءاهيلإ مهدشرأ يتلا ةيهلإلا نئسلاو بابسألا كرتب هنومظعي مهنأ

 ."”«اهلمحو هفورح مسرب عافتنالا ىلع

 نم ًاعيمج مئامتلا عنم ىلإ ليمي ديشر خيشلا نأ اذه نم رهاظلاف
 .قبس امك هلك يبنلا باحصأ نم ددع هيلإ قبس يأر وهو ءهريغو نآرقلا

 .هيجولا ههجو هلو

 يف كرشلا هللا همحر ديشر خيشلا اهركنأ يتلا كرشلا رهاظم نمو

 ىلاعت هللا ريغب فلحلا زوجي ال» :لوقيف ىلاعت هللا ريغب فلحلاك ظافلألا

 ."9ةبعكلا الو ءايبنألابو الو ءابآلاب فلحلا زوجي الف «'"”«هتافصو هئامسأو

 روصلا كلذكو «'*”ءامعزلل ةعونصملا ليثامتلا ديشر خيشلا ركنأ امك
 كربتلا اودارأ امنإ ءايبنألاو نيحلاصلا اومسر نيذلا» :  لوقي امك - هنأل

 .©”«ةدابع تاغللا لك يف ميظعتلا اذهو .مهل ًاماركإ اهميظعتو مهروصب

 دق عرشلا ناك نإو «روبقلا نم دشأب تسيل روصلا نأ ديشر خيشلا ىريو
 .""ارطخ ربكأو دشأ اهيلع جرسلا داقيإو اهدييشتو روبقلا ءانب نأ الإ «عيمجلا عنم

 يف يسمشلا ريوصتلاو ديلاب ريوصتلا نيب اقرف ديشر خيشلا ىري الو
 ام ةلعلا نأ» ىري هنأل ءاهتعنص ىف الو روصلا هذه ذاختا يف الو ءمكحلا

 نم ةديقعلا ةنايصب قلعتي ضحم ينيد رمأ وه ثيداحألا نم كلذ يف درو

 ."«هرئاعشو كرشلا مزاول

 )١( رانملا ةلجم )/ 95 ”7(.

 .اهدعب امو (50/9/) رانملا ريسفت (؟9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (0)

 ١٠١5/9(. ) رانملا ريسفت و «(45ا/ )94607/١١  رانملا ةلجم (5)

 .(5//1”7) رانملا ةلجم (©)

 )55١/9(. هسفن ردصملا ()

 ,.(400 _ )90/1١6 هسفن ردصملا (0)



 هفقوم نايب دعب هرهاظمو كرشلا نم ديشر خيشلا فقوم اذهف .دعبو

 ضقاون نم كرشلا عم يهف «عدبلا نم هفقوم فرعن نأ ىقبيو ءديحوتلا نم
 دمحم هللا الإ هلإ ال» ديحوتلا ةداهش قيقحت امه نيذللا «عابتالاو ديحوتلا
 . (هللا لوسر

<2. 



 :ُثلاثلا ثحبملا

 اهرهاظمو عدبلا ضفر

 ىلع ةينبم هعورفو نيدلا لوصأ نأ ةرم ريغ ديشر خيشلا ررق دق

 امب الإ دبعي الأ :امهيناث «ىلاعت هللا الإ دبعي ال نأ :امهدحأ» :نيساسأ

 نم صنب الإ تبثت ال  ديشر خيشلا لوقي امك  تادابعلاف ؛."'”"عرش

 .©"”(...هلوسر ناسل ىلع هنيد لمكأ دق ىلاعت هللا نإف

 لصأو ءاهماسقأ نيبو اهفرعف عدبلا نع ًاريثك ديشر خيشلا ملكت دقو
 يف نورصقي نيذلا ءاملعلا ىلع لمحو ءاهيلع ءاضقلا ةيفيكو ءاهتأشن

 .اهتمواقم

 يف اباب اهل أشنأ نأ عدبلا ةمواقمب ديشر خيشلا مامتها نم ناك دقلو

 ةيهاولاو ةعوضوملا ثيداحألا» مسق ىلع بابلا اذه لمتشي ءهتلجم

 . ””(مساوملاو دلاوملا» مسقو «ةركنملاو

 ةقيرطب اهنع ريفنتلاو عدبلا نايب يف ريبك رثأ بابلا اذهل ناك دقلو

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )57/57/579(.

 ) )9.ةحفصلاو هسفن ردصملا

 )*( هسفن ردصملا )"/ 80/5(.
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 يه تناكف «ةينيدلا تالجملا نم ّيأ رانملا هيلإ قبسي مل ام يهو ءاهميقس

 .ثدحملا اهبحاصو ةدئارلا

 ةبراحم يف ديشر خيشلا جهنم ىلع فقنس ثحبملا اذه نم يلي اميفو
 .اهلوح همالك عبتت لالخ نم تافارخلاو عدبلا

 :لو'الا بلطملا

 ًاعرشو ةغل ةعدبلا فيرعت

 :ةغل ةعدبلا فيرعت

 اذإ :ًاعْدَب هْعَدْبَي ءيشلا َعَدَب نم قتشم ظفل ءةنسلا ضيقن ةعدبلا

 نم لعافلا مساو ءدحاو ىنعمب هعدبأو هعدتباو «قباس لاثم ريغ ىلع هدجوأ
 هناحبس وهف «عيدبلا ىلاعت هللا ءامسأ نمو «عدتبملا عدتبا نمو ءعدبملا عدبأ

 امك «قباس لاثم ريغ ىلع اهثدحأو اهعدبأ هنأل «ءضرألاو تاوامسلا عيدب

 هلبق سيل يذلا :ًاضيأ عيدبلاو 76 ضرَألاَو توْمَتلَأ ٌميِدَب#»8 :ىلاعت لاق
 ُتُّك ام ٌلُق# :ىلاعت لاق امك ء.يش هقبسي ملو الوأ ناك ام :عذبلاو ءءيش

 لب «ضرألا لهأ ىلإ لسرأ لوسر لوأ تنك ام :يأ ''”4ِلْسُرلأ َّنِم اَعَدِ
 . 29نوريثك لسر يلبق لسر
1 

 م

 :ىلاعت هلوق هنمو «ةعدبب ىتأ :دحأ هيلإ هقبسي مل رمأب ىتأ نمل لاقيو

 9 4اترشتتل يامر
 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )/١11(.

 .(9) ةيآلا .فاقحألا ةروس (؟)

 .(479/4) نآرقلا يناعم :جاجزلا :رظنا (9)

 0.0590 ةيآلا ديدحلا ةروس (54)

 نباو :«(٠515/؟) ةغللا بيذهت :يرهزألاو ١187(« /9) حاحصلا :يرهوجلا :رظنا ()
 1١١٠١-١١١(. :ص) تادرفملا :بغارلاو «(7/8) برعلا ناسل :روظنم

 ههأ



 :رعاشلا لاقو

 .""عيدبب هتيتأ لهج سيل  ينيرظنا تلق ثمتناف ثرخف

 ىلع عرتخاو ثدحأ ام لك يهو .'"”عادتبالا نم ةئيه مسا :ةعدبلاف

 دارملا نأل «مذلاو حدملا يف لاقت  ىنعملا اذهبو - يهو .قباس لاثم ريغ

 نإو ءارش وأ ًاريخ ناك ءاوس «قباس لاثم ريغ ىلع عرتخم ءيشب ىتأ هنأ
 ."”نيدلا ىف هوركملا ثدحلا ىلع بلغ دق ةعدبلا ةظفل لامعتسا ناك
 ْ . عارتخالاو ثادحإلا ىنعم ىلع ةداملا هذه رودتف

 :اعرش ةعدبلا فيرعت
 ًاعساو ًافيرعت اهفرعي :لوألا ؛ناهاجتا دجوي يعرشلا ةعدبلا ىنعم يفو

 نسحلا اهنم لعجيو لك هللا لوسر دعب ثدحأ ام لك لمشت اهلعجيف
 نيدلا يف مومذملا ثدحلا يه ةيعرشلا ةعدبلا لعجي :يناثلاو .“*”مومذملاو
 يناثلا قيرفلا نم ."””ةمومذم الإ نوكت الو ءعرشلا يف لصأ هل سيل امم
 ماصتعالا يف يبطاشلا كلذ يف عبت دقو ءاضر ديشر دمحم خيشلا ناك

 . ''"باجعإ اميأ هب ًابجعم ناك يذلاو

 )١( نآرقلا زاجم :ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ :رظنا )5١77/7؟(.

 .(غه - 55/5) باتكلا هيوبيس : رظناو هال: ص) عادبإلا : ظوفحم يلع :رظنا قفز

 )1١//١٠١9(. ةياهنلا : ريثألا نبا (*”)

 دعاوق :رظنا .ميسقتلاب نيلئاقلا سأر ىلع اه١٠1 :تا مالسلادبع نب زعلا ربتعيو (5)
 كلذ بسنيو ءرصمب ىربكلا ةيراخبلا ةبتكملا .ط ءاهدعب امو (7/7١/؟) هل ماكحألا

 .ط (8١:ص) ثعابلا :ةماش وبأ :رظنا .هللا همحر يعفاشلا ىلإ - ميسقتلاب لوقلا يأ
 ءايحإلا :رظنا .هب لاق نمم ًاضيأ يلازغلاو ه5 «ىلوألا «فئاطلا ءديؤملا ةبتكم

 )1١//917(. ةياهنلا :ريثألا نباو «(*:5)

 بتكلا ءايحإ راد .ط (519/5) يفاوقلل :قورفلا :رظنا .كلام مامإلا ءالؤه سأر ىلعو ()
 :مقرب )١51/١1 ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :رظنا .دمحأ مامإلاو «ةيبرعلا

 )١/ ماصتعالا :يبطاشلاو «(587 /؟) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :ةيميت نباو ©
 -01١9(. 9١١/:ص) قحلا راثيإ :ريزولا نباو ءرصمب ىربكلا ةيراخبلا ةبتكملا .ط (

 هدرو ةدشب ميسقتلا اذه ضفر دقف ءاهدعب امو )١19١/١( ماصتعالا :يبطاشلا :رظنا ()

 . هباحصأ ىلع

 ةهم؟



 هللا همحر ىلبنحلا بجر نبا هلاق ام ًاعرش ةعدبلا هب تفرُع ام نسحأو

 ال امم ثدحأ ام ةعدبلاب دارملا» :لاقف اهنم دارملا نيبو ةعدبلا فّرع ثيح

 هيلع لدي عرشلا نم لصأ هل ناك ام امأو :هيلع لدي ةعيرشلا يف هل لصأ

 .7©2(ةغل ةعدب ناك نإو ءًاعرش ةعدبب سيلف

 نوكي الو «ةمومذم الإ ةعدبلا نوكت ال بجر نبا فيرعت ىلع ةانبف
 ةعدب لكو» :ِةِلي هلوق كلذل دهشيو ءًابحتسم وأ ًانسح ءيش اهنم

 ذحأل لحي الف هلك هللا لوسر صن اذه» :مالسإلا خيش لاق .""”ةلالض
 . 00..عدبلا مذ ىلع هتلالد عفدي نأ

 «ةعدبلا ريسفت يف ىنعملا اذه ىلإ هللا همحر ديشر خيشلا بهذ دقو

 ةعدتبملا ةلاحلا وأ ةلعفلا ةغللا ىف ةعدبلا» :لاقف ةعدبلا فّرع دقلف

 «هللا ىلع ءارتفاو ءهللا هب نذأي مل عرش يهف نيدلا يف تناك نإف .ةثدحتسملا
 نم هدهع يف نيملسملا ةعامجو لَو يبنلا دهع يف نكي مل ام يهو
 ال يذلا عفانلا وهو نسح اهنم هذهف ةضحملا ةينيدلا ريغ امأو . . .تادابعلا

 امهنم لكو «الثم داسف هيلع بترتي امو راضلا وهو ءىيس اهنمو «هيف ةدسفم
 ال يهف ةضحملا ةينيدلا ةعدبلا امأو ...ةسمخلا ماكحألا اهيرتعتف تاجرد

 ناك هنأ ٍةِكَي يبنلا نع حص ام '*”ةيلكلا ليلدو «ةلالضو ةحيبق الإ نوكت
 يدهلا لضفأ نإو هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف دعب امأ» :ربنملا ىلع لوقي

 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو اهتاثدحم رومألا رشو للي دمحم يده
 اذولللا 0 , 00(ةلالض

 .(؟5؟:ص) مكحلاو مولعلا عماج قفز

 . هجيرخت يتأي قفز

 .(087 /؟) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (*)

 عقاو اهيف مكحلا نأل ءاهعوضوم قرغتست يتلا ةيضقلا :يه قطنملا يف ةيلكلا ةيضقلا (5)

 يف عوضوملا دارفأ عيمج نع بولسمو «باجيإلا ةلاح يف عوضوملا دارفأ عيمج ىلع
 .(579/1؟) يفسلفلا مجعملا :ابيلص ليمج :رظنا .بلسلا ةلاح

 .(541/) ع”: ح (ةعمجلا :ك ١ حيحصلا : ملسم هاور (©6)

 . 000 )١14/ ًاضيأ رظناو (7177 /5”7) رانملا ةلجم (5)

 مو



 ًايوغل ًاقالطإ «نيقالطإ ةعدبلا ةملكل نإ ...» :رخآ عضوم يف لاقو

 :مهلوق حصي ىنعملا اذهبو «لثم هل قبسي مل يذلا ديدجلا ءيشلا ىنعمب
 سانلا عمج يف هنع هللا يضر رمع لوق هنمو «ةسمخلا ماكحألا اهيرتعت اهنإ

 اينيد ايعرش اقالطإو «ةعدبلا تمعن» :حيوارتلا ةالص يف دحاو مامإ ىلع

 دئاقعلاك نيدلا رمأ نم هب ءيجي ملو ِةِكَي يبنلا رصع يف نكي مل ام ىنعمب

 .©7(.. .ينيدلا ميرحتلاو تادابعلاو

 «ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم» ثيدح ىلع ديشر خيشلا بيجيو
 . .برحلاو شاعملاو ةعارزلا رومأك «لوألا قالطإلا نم هنأب «'”"”ثيدحلا

 دهعل لباقملا مالسإلا دهع يف هانعم مالسإلا يف هلوقو» :لاق «خلإ
 . ”9(ةيلهاجلا

 ًانسح نوملسملا هآر ام» هنع هللا ىضر دوعسم نبا لوق نع بيجيو

 ىنعم يف هنألو «هيف ةجح الف «عوفرم ريغ هنأب ''”«نسح هللا دنع وهف
 لكل نيدلا يف عادتبالا هانعم سيلو «ليلد نع الإ نوكي ال وهو .عامجإلا

 .©ةعامج لكل وأ دحأ
 يناثلا هاجتالا ىلإ ليمي هللا همحر ديشر خيشلا نأ اذه نم انل نيبتف

 )١( هسفن ردصملا )١9/ 579( 2/؟) ًاضيأ رظناو ١٠١ 35١5 5605/1١5(.

 ١5 )1١١9( )50١09/4(. :ح ءملعلا :ك ءحيحصلا :ملسم (؟)

 راشملا ثيدحلاو ٠١ - ٠١4(« /5و 570 /77) ًاضيأ رظناو (707 /"؟) رانملا ةلجم (0)

 .كلذ يف هل نيملسملا ةعباتم مث نيملسملا نم لجر قدصت وه ببس ىلع درو هيلإ

 امنإو «نيدلا يف ةعرتخم ةقيرط اهنأ ىنعمب ةيعرشلا ةعدبلا نم سيل كلذ نأ رهاظلاو
 نم لوأ سيل لجرلا اذه نإف نيدلا يف لصأ اهل ةنسح ةنس يهو ؛ةيوغل ةنس هذه

 تسيلف نيدلا يف لصأ اهل ةنسح ةنس هذهف «ةيفاضإ هتيلوأ نكلو «قالطإلا ىلع قدصت

 1١١ -15١(. :ص) عادبإلا :ظوفحم يلع :رظناو .ةمومذملا ةعدبلا ىنعم يف

 دمحأ :ت لكحل 51١ /0) دنسملا :دمحأ هآور :دوعسم نبا ىلع فوقوم رثأ 2

 يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور :لاقو )١//١7/7 - 20١78 :دئاوزلا عمجم يف وهو ءركاش

 باب تحت هدروأ دقف .عامجإلا يف هنأ ىلع لدي يمشيهلا عينصو .نوقثوم هلاجرو

 . ؟عامجإلا»

 55٠(. /997) رانملا ةلجم (0)

 ه6ه5



 ميسقتلا هيف دري يذلا امأو ؛ةلالض اهلك اهنأ وهو «ةيعرشلا ةعدبلا ىنعم ىف

 ةسمخلا ماكحألا ىلإ وأ ةئيسو ةنسح ىلإ مسقت يتلا يهف «ةيوغللا عدبلا وهف

 نوكت امنإ يهو .ةحابإلاو زاوجلاو ةهاركلاو ميرحتلاو بدنلاو بوجولا : يأ

 وه اهنم نسحلاف «ةيويندلا تاثدحتسملا ىف» :- ديشر خيشلا لوقي امك

 وهف كاذ الو اذه نم سيل امو ءًاهوركم وأ ًامارح نوكي حيبقلاو «فرحلاو

 امنإ هذهو .قزرلا نم تابيطلاو ةمرحملا ريغ ةنيزلا تاثدحتسمك حابملا

 .''700...عرشلا يف ال ةغللا يف ةعدب ىمست

 ةلدألل قفاوملا حيحصلا وه اهديدحتو ةعدبلا فيرعت يف هاجتالا اذهو

 .ليلق لبق تركذ امك ملعلا لهأ رثكأ هيلعو

 يف اوثدحأ مهنإف» ةريثك «عونلا اذه نم عدبلا نأ ديشر خيشلا ررقيو

 . "02. . .هباحصأو ِهللكَي ىبنلا دهع ىف تناك ام ءايشأ نيدلا

 هتاباتك يف ديشر خيشلا اهلوانت يتلا عدبلا ضعب ىلإ لقتنن انه نمو
 عدبو «تادابعلا عدبو .مايألاو روهشلا عدب اهنم .ماسقأ ىلإ اهتمسق دقو

 :ىناثلا بلطملا

 اضر ديشر خيشلا اهل ضرعت يتلا عدبلا رهاظم

 .ةلاطإلا ةفاخم اهنم جذامن ىلع رصتقأ فوس

 :ةيفوصلا عدب :الوأ

 تراص نأ ىلإ اهرمأ رقتسا دقل عدبلا مأ يه ةيفوصلا ةقرف ربتعت

 .(59/5/955) رانملا ةلجم )1١(

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (0)
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 يقلت رداصم هل نأ امك «مالسإلا دعاوق نع ةفلتخملا هدعاوق هل ديدج نيدك

 .نيملسملا دنع ةماعلا ىقلتلا رداصم ريغ هب ةصاخ

 ذإ «ةفرعملا مامت اهفرعي وهو ةقرفلا هذه نع ديشر خيشلا ثدحت دقلو

 نع لوحت هنكلو. .""ةيدنبشقنلا ةقيرطلل نيكلاسلا دحأ - هللا همحر ناك

 . هتسردمو

 ىلإ اوبسن مهنأ مسالا اذهب ةيفوصلا ةيمست ببس يف حجرتي يذلاو

 .“"”فوصلا سبل

 تراص نأ ىلإ اهروطتو ةيفوصلا ةأشن نع ديشر خيشلا ثدحت دقو

 لوأ نأ ديشر خيشلا ىريف .مالسإلا يف ًارثأ اهدعبأو ةعدتبملا قرفلا سأر

 ةلضافلا قالخألاب قلختلا» ىلإ دصقت ةنسح ةروص ىف ناك ةيفوصلا روهظ

 - كلذ دعب  تلقتسا اهنإ مث .”0«ىوقتلاو ربلا لامعأ نم هعبتتست امو
 تثدحو ةبيرغ ميلاعت مهبتك تجزام مث ءةلقتسم اقرف تراص ىتح تزيمتو
 خيشلا لوقي امك - تراص  قرفلا هذه نإ مث .2*”ةصاخ تاحالطصا مهل
 كلت دهعمو تاركنملا كلت ردصم» :سانلا اهفرعي امكو  ديشر

 . '*(تاقبوملا

 ملو تبلقنا دق ةنسحلا ةيفوصلا دصاقم نإ ...» :ديشر خيشلا لوقي

 لك اهنم أربتي ًاركذ اهنومسي تاكرحو تاوصأ الإ ةرهاظلا مهموسر نم قبي

 ةطلس مهل نأب داقتعالا عم ًاينيد ًاميظعت خياشملا روبق ميظعت الإو يفوص

 ىلإ ةبسن ةيفوصلا قرطلا ىدحإ يه ؛ةيدنبشقنلاو «(58١:ص) رهزألاو رانملا :رظنا )١(
 (59:ص) ةيدنبشقنلا» : ةيقشمد نمحرلادبع :رظنا .دنبشقن هاش نيدلا ءاهب دمحم خيشلا

 .م1988/ه4١ ٠9 ةثلاثلا «ءضايرلا «ةبيط راد .ط

 )5/١١-7(. ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (9)

 )١1١9/1١(. راثملا ةلجم (0)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (©)

05 



 نوربدي لب «ىلاعت هللا ةمكحب تاببسملا اهب تطبترا يتلا بابسألا ولعت ةيبيغ
 رهظأ وه رخآ ًائيش اذه ىلع اودازو ...هنوءاشي امك هيف نوفرصتيو نوكلا

 ءرخآ ءيش ةقيقحلاو ءيش ةعيرشلا نأ مهمعز وهو - نيدلل ًامدهؤ ًاحبق هنم

 لهأ نم هنإ مرجملا يف اولاق ركنم هيلع ركنأف ًابنذ مهدحأ فرتقا اذإف
 تافتلا الف ةعيرشلا لهأ نم هنأ ركنملا يفو هيلع ضارتعا الف ةقيقحلا

 , 270(. . .هيلإ

 .'"”«مهفلس يده نع فوصتلا ةقيرطل نوبستنملا فرحنا» دقف راصتخابو

 لوقي كلذ يفو .نيملسملا دئاقع ىلع رثألا أوسأ ةيفوصلل ناك دقو

 ةكربب نوملسملا لصو نيأ ىلإ نورظانلا رظنيلف ...» :ديشر خيشلا

 ءادادنأ خويشلا اوذختا عرش ةاعارم الو مهف ريغب هلهأ داقتعاو فوصتلا

 ةعسو ىضرملا ءافشو جئاوحلا ءاضق ةحرضألاو روبقلا ةرايزب دصقي راصو

 نيملسملا نأ هلك كلذ ةجيتنو ...ةودقلا ركذتو ةربعلل تناك نأ دعب «قزرلا

 ءادادنأ مهوذختا نمم هريغ يضري هنأ اومهوت ام ىلإ هللا عرش امع اوبغر

 ذوحتساو لهجلا مهيف مع اذإ بجع الف «بلاغلا يف نييحابإلاك اوراصو

 نمو ."”...رصنلا نم نينمؤملا هب هللا دعو ام اومرحو .فعضلا مهيلع

 :يلي ام ةيفوصلا عدب رهشأ

 :ةيفوصلا باقلألا  (أ

 يف ةيركسعلا باقلألا لئثامت ةينيد ًاباقلأ مهئاسؤر ىلع ةيفوصلا علخي

 لقعلا» هومسأ ام ىلع هلإلا تافص ةفسالفلا علخ امكو ؛ةثيدحلا لودلا

 ةيفوصلا نإف «ةملكلا» هومس ام ىلع هلإلا تافص ىراصنلا علخ امكو «لوألا

 .'دتولاو بطقلاب هومسأ ام ىلع ةيبوبرلاو ةيهلإلا تافص اولعج

 .اهنم نوؤربتي الو ةعدتبملا مهراكذأب نوكسمتي ةيفوصلاو 074 77 /؟) رانملا ريسفت )١(
 .(١5١:ص) .ةيفوصلا يه هذه :ليكولا :رظنا

 .(877 )١/ رانملا ةلجم (؟)

 .(9/5/1) رانملا ريسفت (6)

 .(54١:ص) «ةيفوصلا يه هذه» :ليكولا نمحرلادبع :رظنا (5)

 هوا



 وأ «ةيدرفلا ماقم يف نكمتم ناسنإ لمكأ وه ةيفوصلا دنع بطقلاو

 لاوحأ رودت هيلع ءنامز لك يف ضرألا يف هللا رظن عضوم وه يذلا دحاولا

 . "2هيلإ فوهلملا ءاجتلا رابتعاب ثوغلا ىمسي دقو .قلخلا

 ءاليصفتو ةلمج ةقلطم ةفالخ .ءضرألا ىف هللا ةفيلخ وه بطقلا اذهو
 . ' اعيمج نوكلا نوؤش ىلع موقيو هذيفنتو مكحلا فيرصت يف ةفيلخ ةقفز' . ءاعم ها 1 م 5م ل

 تام املك «.ةثالث ليقو «ةعبرألا داتوألا مه «ناوعأ بطقلا اذهلو

 يفو داتوألا نم ةلزنم ىندأ مهو لادبألا مث «هناكم مهدحأ ميقأ تقولا بطق

 , ””فالخ مهددع

 فرصتلاك ةيبوبرلا تافص بتارملا هذه باحصأ ىلع ةيفوصلا علخيو

 . ءاطعلاو عنملاو .ءاقشإلاو داعسإلاو نوكلا ىف

 اهنأ رابتعاب «ةيفوصلا دنع ةيحورلا فئاظولا هذه لك ديشر خيشلا دريو
 نيفظوملا رئاسو بطقلا امأو ...» :لوقيف ةنسلا يف الو باتكلا يف درت مل

 داتوألاو نيمامإلاك بيغلا لاجر مهنومسي نيذلا هفرصت ةرئاد يف نييناحورلا

 يهو لادبألا يف هوور ام الإ ةنسلا يف حيحص ءيش دري ملف «لادبألاو

 نيعبرأ اهضعبو نيثالث نودعي اهضعب يف ةبرطضم ةفيعض تاياور
 . 00(. . .خلإ

 يف باقلألا هذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك ديشر خيشلا لقنو

 ةنسلأ ىلع ةرئادلا ءامسألا امأو» :هلوق هلقن اممو «ءارقفلاو ةيفوصلا» ةلاسر

  ةعبرألا داتوألاو ةكمب نوكي يذلا ثوغلا لثم ةماعلاو كاسنلا نم ريثك

 تسيل ءامسألا هذهف  ةئامثالثلا ءابجنلاو نيعبرألا لادبألاو ةعبسلا باطقألاو

 .هسفن ردصملا :ليكولا نمحرلادبعو 770(2 2١56 :ص) تافيرعتلا :يناجرجلا :رظنا )١(

 .اهدعب امو (١8:ص) يناعملا رهاوج :مزارح يلع :رظنا (0)

 905(2و )١1١/١ ءايلوألا ةرهمج :يفونملاو :(9”:ص) هسفن ردصملا :رظنا (0
 .(778 :صو اا“ :ص) تافيرعتلا :ىناجرجلاو

 .(61/6) رانملا ةلجم (4)

 همم



 خيشلا لاق مث 2٠20 . .يبنلا نع ةروثأم يه الو ىلاعت هللا باتك يف ةدوجوم
 ظفل نأ  ةيميت نبا يأ  ركذ مث» :مالسإلا خيش مالكل ًاصخلم ديشر

 يف ليق ام عيمجو لادبألا ظفل يف ملكت مث . . .موصعملا مامإلاب ةضفارلا

 ."”(...حصي ال امو هنم حصي امو هانعم

 :تاياورلا ضعب يف دراولا لادبألا ظفل نع ديشر خيشلا لوقي مث

 نرقلا يف نومهفي سانلا نكي ملو ظافلألا هذه رهشأ لادبألا ظفلو ...»

 نإ دمحأ مامإلا لاق لب ءدعب ةيفوصلا هاعدا ام ظفللا اذه نم ثلاثلاو يناثلا

 رصني ىلاعت هللا نأ نم تاياورلا هذه يف ام امأو .ثيدحلا لهأ مه لادبألا

 ىلاعت هللاف ءاهعضو لئالدو اهنوتم للع نم وهف لادبألاب مهقزريو ماشلا لهأ

 ىرن اننإو ...هقلخ يف هنئس نمو هباتك نم فرعت ًابابسأ رصنلل لعج دق
 رمدت ةيسنرفلا شويجلاو قزرلا قيضو سؤبلا ةياغ يف نآلا ماشلا لهأ

 0 مهدالب

 لك نإ لب ءماشلا ىلع نوكلا يف نيفرصتملا ءالؤه زجع رصتقي الو

 لاح سعتأ يف اهارت نوكلا يف نيفرصتملا ءالؤه اهيف نومعزي يتلا دالبلا

 .ءالبلا دشأو

 نآو ...نآرقلا نم اننيد مهفنو لقعن نأ نآ دقو» :ديشر خيشلا لوقي

 روبقلا ةندس نم مهل لوأتيو مهرصني نم لكو نيلضملا ءالؤه سودن نأ انل

 نينوفدملا نم بلطت ايندلا ةداعسو قزرلا نأ ةماعلا داقتعال ةدوبعملا

 , 240(. . .اهيف

 )١( ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا عم نراقو 20784 07 /71) هسفن ردصملا )١١/ 177(.

 .(4ا//١١) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا عم نراقو ء.ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)

 )77/٠١  دئاوزلا عمجم :يمثيهلا :لادبألا ثيداحأ :رظناو ؛ةحفصلاو هسفن ردصملا (9)
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 «7* ةنس «ديحوتلا ةلجم :ةيفوصلا :يزاغ ليمج عم نراقو .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)
 .(١١؟4:ص) ةيفوصلا يه هذه :ليكولاو ءاهدعب امو (١١:ص) « ددع

 ه4



 ناويد يف نوعمتجي مهنأ «نيفظوملا ءالؤهل ةيفوصلا هيعدي اممو

 يف عقي يذلا وهف هيلع اورقأ امف نوتيملاو ءايحألا هيف عمتجيلا

 ىلع ردقيو نوكلا يف فرصتي نم مهنم نأ» :نومعزيو ,20(.. .نوكلا

 200. . . هفرصت درجم ريغ ببس

 مهنأل مهديحوتو ةماعلا ىلع داقتعالا اذه ةروطخ ديشر خيشلا نيبو

 مهبولق نوفرصيف ءاشي ام لعفي يلولا اذه لثم نأب اومزج اهب اوملس ىتم»
 . "0. . .ًاهلإ هوذختا لق نونوكيف 2( ةنم مهجئاوح نوبلطيو هيلإ

 مالسإلا لبق هب يقش يذلا وه داقتعالا اذه» :داقتعالا اذه نع لوقيو

 ةدارإب ناسنإلا ةدارإ ديقي يذلا وه داقتعالا اذه .ماوقألا نم ىصحي ال نم

 هلعجيو لقعلا دسفي يذلا ضرملا وه داقتعالا اذه ...هسنج ءانبأ نم هريغ

 نم ةبعش وه داقتعالا اذه ء«فاخي ال امم فاخيو ىجري ال ام وجري

 , 206. . . كرشلا

 اهنع ربعملا ةدارإلا ىضتقمب ءايشألا ىف فرصتلاو داجيإلا نإ) :لوقيو

 . 6. . .هربدمو ملاعلا قلاخب صاخ وه «نك» ةملكب

 يذلاف ةيبوبرلا صئاصخ نم وه مهئايلوأ يف ةيفوصلا هيعدي يذلا نإ

 نوقدصي نيذلا «نيلفغملا ءامهدلا ءالؤه هجوتب ةيهولألا يف كرش ء«ةيبوبرلا
 ال يتلاو ةفلتخملا ةدابعلا عاونأب ءالؤه ىلإ نوكلا يف ءايلوألا فرصت داقتعاب

 .ىلاعت هلل الإ يغبنت

 )١( رانملا ةلجم 5/9 87(.

 ١58(.  81١//؟) هسفن ردصملا (؟)

 .(90//7910) هسفن ردصملا (9)

 . هنيعب كرشلا وه داقتعالا اذه نأ باوصلاو 5١7(  ”١؟/؟) رانملا ةلجم (54)

 .(581/89) هسفن ردصملا (9)

 نال ل



 اومعز نأ :«هديبعل مهدابعتساو ىلاعت هللا ىلع ءالؤه ةأرج تغلب دقلو

 دحأ ديشر خيشلا رشن دقو 0 مهنأ

 . ""نيلفغملاو ىقمحلا دحأو ءايلوألا دحأ نيب ةنجلا يف رصق عيب دوقع

 : يفوصلا ركذلا - (ج

 هب درو ام وه هلعاف هيلع رجؤيو هلوسرو هللا هبحي يذلا ركذلا نإ
 ركذلا وهو .كلذ يف مهيلع لوعي نيذلا ةمئألا هلقنو ءةنسلاو باتكلا

 © انيك او هلآ نكد آ أوما نبذل م :ىلاعت هلوق يف هب رومأملا

 7 م دل هلإ 5آ ُهّلأ» يامل هلوقل قفاوملا وهو 409 البو كب 0
 ال :يلبق نم نويبنلاو انأ هتلق ام لضفأ» :ك يبنلا لوقو دي و
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 «ليلضتلاو سيبلتلا باب نم ءأركذ هومسأ ًائيش اوعدتبا ةيفوصلا نكلو

 اهنومسي يتلا ةحرضألا دباعم يفو «دلاوم :اهنومسي يتلا ةينثولا دايعأ يفف

 «(فزاعملا) ىقيسوملا تالآب بوحصملا «صقرلل تاقلح نودقعي «دجاسم

 هذهو . '9ركذ صقرلا كلذ نومسيو «ةرسيو ةنمي مهماسجأ اهعم ليامتت

 مهباتك يف نودم وه امك هلل مهركذ يف دوهيلا ةنس يه ركذلا يف ةقيرطلا
 فقل دقملا

 .00س

 امو (١7١:ص) ةيفوصلا يه هذه :ليكولا عم نراقو )١59/7  ١15١( رانملا ةلجم )١(
 .اهدعب

 .(57 )4١  ةيآلا «بازحألا ةروس (؟)

 .(786) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (*)

 اذه :لاقو ءا"ه88:ح «ءةفرع موي ءاعد يف باب .تاوعدلا :باتك :يذمرتلا هاور (5)

 :باب ؛نآرقلا :ك ءأطوملا :كلام هاورو «هئالمزو ركاش .ط (هالا /04) بيرغ ثيدح

 .ه7١51١ ةنس ؛ةيناثلا ءرصم «ثيدحلا راد .ط 25 :ح .ءاعدلا يف ءاج ام

 .(57١”:ص) ةيفوصلا يه هذه :ليكولاو :(7١7؟:ص) عادبإلا : ظوفحم يلع :رظنا (5)

 باتكلا راد .ط :975:ص] (54١:ص) رومزملا :ريمازملا :ميدقلا دهعلا :رظنا (5)
 دومحم :ت (7؟؟1؟:ص) سيلبإ سيبلت وأ ءاملعلا دقن :يزوجلا نبا :رظناو ء[يسدقملا

 .1797 يلوبناتسإلا يدهم

 هكا



 كلذ ىلع لدتساو يفوصلا ركذلا - هللا همحر ديشر خيشلا در دقو
 هل نيرصاعملا ءاملعلا نم عاطتسا نمب هنالطب ىلع دهشتساو «عرشلا ةلدأب

 ىف ديزن نأ انل سيلف نيدلا انل هللا لمكأ دقو ...» :لاقف .ةنسلل نيديؤملا

 ىلاعت هللا ركذل عامتجالاف «ًافيك الو امك ال ءاهنم صقتنن نأ الو هتادابع
 يف ةعدب اهوحنو ةبابشلاو رامزملاو فوفدلاك برطلا تالآب فزعلاب هجزمو
 حابي ال امك دصقلا نسحب حابت الف .هللا اهب نذأي مل ''"ةدابع ةدايزو نيدلا

 لجأل تارم ثالث ةعكر لك يف دجسن نأب عوطتلا ةالصل ةيفيك عرتخن نأ انل

  مهنع هللا يضر  هباحصأو ِةلك لوسرلا لمع دقلو .اًلثم عوشخلا ةدايز
 . ”0.. .مهنع هلقن حص ام انبسحف ههوجو لمكأ ىلع نيدلاب

 ىلع هضرعيل ةيبرعلا دالبلا ضعب نم لاؤس ديشر خيشلا ىلإ دروو
 سلجم ىف داشنإلاو ىنغتلاو صقرلا لوح ناك لاؤسلاو  رهزألا ءاملع

 صقرلا نإ ...0 :يلي امب باجأن مهضعب ىلع خيشلا هضرعف ءركذلا

 «لجعلا دابعو رافكلا نيد صقرلاو ...يرماسلا باحصأ امهثدحأ دجاوتلاو

 الو ءاهريغو دجاسملا ىلإ روضحلا نم مهوعنمي نأ هباونو ناطلسلل يغبنيف

 ىلع مهنيعي الو مهعم رضحي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحي
 مهتم َتعطَتَسا نم ُْرِزْفَتْساَول :ىلاعت هلوق ميرحتلا ةلدأ نمو . ,

 اَدَه َنِّيآ# :ىلاعت هلوق :اهنمو «“*”ريمازملاو ءانغلاب دهاجم هرسف "74 َكَيْوَصِب

 :يأ 469 َنُدِهَس منَ نوي الو َنْوسْنَتِو © َنْوبِجَه ٍثيِرَفَل
 عنصي ام ميرحت ىلع اهلك بهاذملا نأ ملعت هلك اذه نمو ...2''نونغم
 نأو ءالقعلاو ءاملعلا دنعو هللا دنع توقمم اذه مهلعف نأو ءالؤه لاثمأ

 .ةدابع اهنأ لاعفألا هذه لثم ىلع قلطي نأ زوجي ال هنأ ىلع )١(

 7/١5(. /5) رانملا ةلجم (9)

 .(54) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (6)

 .(84 /7”) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (5)

 5٠6. 5١(. ,59) تايآلا ءمجنلا ةروس (©)

 1١5/90:« دئارزلا عمجم :يمثيهلا :رظناو «(551/4) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا ىف

 . حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور :لاقو

 هكك



 مالسلا ءاشفإ زوجي الو «نمحرلا سلجم ال ناطيشلا سلجم مهسلجم

 يضرم نومركم نوقحم مهنأ اونظي نأ أفوخ مالسلا كرتيف ...مهيلع
)0 
0 

 هللا :نولوقيف «ةدرفم هئامسأب ىلاعت هللا ركذ يفوصلا ركذلا عدب نمو
 مف 00 5 1 . ١

 .٠ وه اي :هودانو ءوه وه وه :ريمضلاب هوركذ اميرو 2« يح يح يح ءىهللا

 لكب ىلاعت هركذ زوجيف ًاقلطم لب ًاديقم دري مل ركذلا نأب اوجتحاو
 هللا :ضرألا يف لاقي ال ىتح ...» :ِِلكك هلوقك راثآلا ضعببو «قيرط

 .'”ههؤاربك اميس ال ةيفوصلا عامجإبو "هللا

 ىلوألا ىوعدلا عنمف «تاهبشلا كلت لك ىلع ديشر خيشلا در دقو

 مالك ةيجح مدعبو «كاذ ىلع اذه لمحيف ًاقلطمو ًاديقم ءاج ركذلا نأب

 درو دقف سنأ ثيدح امأو» :لاقف ثيداحألا امأو «ةدابعلا تابثإ ىف ةيفوصلا

 :ةدايز يفو '””(هللا الإ هلإ ال لوقي دحأ ىلع» ظفلب اهدحأ ىفو تاياورب

 ةياورلا نم دارملا نأ رهاظلاو :””«ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو»
 رومألا هدانسإ يف هدحو هللا ركذي دحأ ال يأ .ةيناثلا ىنعمب وه ام ىلوألا

 ال ةيبرعلا يف ظفللاو هنوكسب ال ةلالجلا ظفل عفرب تدرو تاياورلاو «هيلإ

 .""...بكرملا مالكلا يف الإ ًارورجم الو ًابوصنم الو ًاعوفرم نوكي

 ركذلا ةعدب «يفوصلا ركذلا يف ديشر خيشلا اهركنأ يتلا عدبلا نمو

 ىلع نيسردملا ةمثأ نم ةعامج مه كلذب نوتفملاو ءاهدعب امو (؟1١/77؟) رانملا ةلجم )١(

 .هيلع لاحملا ردصملا يف مهتاعيقوتو مهءامسأ رظنا ءرهزألاب ةعبرألا بهاذملا

 :١54 ١50(. ص) قباس ردصم :ليكولا :رظنا (

 .(171/1) )١58( ؟؟4:ح «ءناميإلا :ك :حيحصلا :ملسم (9)

 )949/1١5  ١٠١(. رانملا ةلجم :رظنا (4)
 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق :«(544/15) كردتسملا :مكاحلا ظفل اذه ()

 . هاجرخي
 ءملسم طرش ىلع حيحص :لاقو (1405/4) كردتسملا :مكاحلا :ظفللا اذهب هاور (5)

 .(87 /9) دادغب خيرات يف بيطخلاو

 .(١1"5١/99و 59١ /9) رانملا ةلجم (0

 ل



 ءةرم فلأ هللا ناحبس :لاقي:نأك :ظفللا راركت نود ددعلا قطن عم

 نأ زوجي هنأ  ملس اذإ - يضتقي» كلذ نأل ءهوحن وأ ثالث هلل دمحلاو
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءتارم عبرأ ربكأ هللا» :نذؤملا لوقي نأب ناذألا ريغن
 داسفإ هب داري ىناطيش سايق الإ وه امو ءددعلا ظفل ركذب اذكهو ...«نيترم

 ١ .3276©2. . .هيلإ تفتلي ال لطاب لوق وهف ءنيدلا
 :يفوصلا فشكلا  (د

 لاق «ىلاعت هللا الإ بيغلا ملعي ال هنأ يمالسإلا نيدلا لوصأ نم

 قلخلا نأو 204 . . .ةَّأ اَلِإ بيل ٍضَرَألاَو ِتومَسلا يف نم ُمَلَمَي ال لق# :ىلاعت
 هعلطي نأ هللا ءاش نم الإ بيغلا ةفرعم ىلإ لصي ال مهدحأ ةلزنم تناك امهم
 اَدَمَأ هويِبَع لع ٌرهظي الم ِبْيَمْلَأ مِللَع# :ىلاعت لاق .كلذ نم ءاش ام ىلع
 ."”«يلوُسَر ني ترا نم اَّلِإ ©

 كلذ اومسو بيغلا ملع اوعداو باتكلا تايآ اوفلاخ ةيفوصلا نكلو

 كلذكو ءةظقي يبنلا ةيؤر اهنم :رومأ هتحت لخدي ماع ظفل وهو .ًافشك

 قرخو «فتاوهلاو ةسارفلاو ماهلإلاو «مانملا يف ىؤرلاو «مهتوم دعب ءايلوألا
 .؟؟”ةريصبلا وأ رصبلا نيعب تابيغملا ىلع عالطالاو «ةيسحلا بجحلا

 . '*”ههدنع نيدلا يقلت رداصم نم فشكلا ةيفوصلا لعجو

 :لاقف «ةيهاولا ىوعدلا هذهو «يفوصلا لصألا اذه خيشلا در دقلو

 نم وأ ةيعرشلا لئالدلا نم فشكلا نأ نيملسملا ةمئأ نم دحأ لقي مل»
 الو «نيثدحملا نم الو نيملكتملا نم دحأ لبقي الو «ةينيدلا ماكحألا ذخآم

 ملع يف ةفورعملا قرطلاب هتياور حصت مل ثيدحب جاجتحالا ءاهقفلا نم

 امو (١5١:ص) ةيفوصلا يه هذه :ليكولا عم نراقو (574 - 557 /90) هسفن ردصملا )١(

 .اهدعب

 .(10) ةيآلا «لمنلا ةروس (؟)
 .(؟7/ .7) ةيآلا ,نجلا ةروس (6)
 )1/1١١"(. ىرواتفلا عومجم : ةيميت نبا :رظنا (5)

 .اهدعب امو (187١”:ص) ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملا :ميلس قداص :رظنا )6(
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 ثدحتي يذلا فشكلا اذهف ,فشكلا قيرط نم حص هنأ ىعدي نمم ثيدحلا

 يعرش مكح ليلد الو يعرش مكح هب تبثي ال ءيش .؛ةيفوصلا هب
 ةروصحم عرشلا لئالد تناك امل ةيعرش ةجح فشكلا انلعج ولو «ثيدحلاك

 هذه ريخ مه نيذلا هباحصأ هنع هاقلتو هبر نع ِِكَي لوسرلا هب ءاج اميف

 .©"0...هب اوجتحي ملو فشكلا اذهب اولوقي مل مهو ةمألا

 هيعدي ام ضعب وهو ءهنع ماكحألا يقلتو ةظقي ِهِلكك يبنلا ةيؤر نعو
 ةمئألا ةراشتسا نم ...هلقن ام امأو» ديشر خيشلا لوقي  ةيفوصلا

 امهف مهتمصعب لوقلا نمو ءهوتبثأ ام لك يف ةظقي لَك يبنلل نيدهتجملا
 مهنأ اوعدا نيذلآ نإ مث ...لهاجلا يفارخلا الإ هلبقي ال يذلا لطابلا نم

 نعو هنع ةيورملا ثيداحألا نع هنولأسيو ةظقيلا يف َهلَك يبنلا نوري

 يفنلا نيب رودي ًافالتخا كلذ لك يف نوفلتخي قئاقحلاو ماكحألا

 حصت نأ نكمي فيكف ناميإلاو رفكلاو مارحلاو لالحلاو تابثإلاو
 ال ؟مهاوعد

 لاق امك «نالطبلا ليلد ضفقانتلاو فالتخالا نإف ( ةحيحص ةجح هذهو

 . 2740© اًرْيَح اًدكيمأ دف وُ هلأ رع ٍدنِع ني ن6 ولو : ىلاعت
 يهو «ليلد الب ىوعد يهف  هتوم دعب - ٌةِكَي يبنلا ةيؤر ىوعد امأو

 ةلأسم امأو» :ديشر خيشلا لوقي .هل مهبح ىلع ةباحصلا نم دحأل عقت مل

 هتروصب ةلكشتم ةيسدقلا ةفيرشلا هحور ةيؤر يأ ةظقيلا يف ِكَت يبنلا ةيؤر
 نمم نورخآ اهتبثأو موق اهافنف "هيف ءاملعلا فلتخا دقف ؛«ةيدسجلا ةلماكلا

 ناكمإب لاق نم تاقثلا نمو «ةيفوصلا نم اهاعدا نم نوقدصي وأ اهنوعدي

 )١( رانملا ةلجم )149/1١”*(.

 ,(9/#ا/ _ ال5 /9؟5) رانملا ةلجم (9)

 .(87) ةيآلا اسنلا ةروس (6)

 مهنم دحأ لاق الو «ةظقي ِكَي يبنلا ةيؤر زاوجب نيربتعملا تاقثلا ءاملعلا نم دحأ لقي مل (5)

 :رجح نبا :رظنا .مهوحنو ةيفوصلا نم نيلاجدلاو نييفارخلا لوق وه امنإو ءاهعوقوب
 .(405- 40١ م/11١) يرابلا حتف

 هو



 .©7(.. .ةظقيلاو مونلا نيب لاح يف اهلوصح

 مانملا يف ينآر نم» :ثيدح ىلع «ةظقي هلك يبنلا ةيؤر وعدم دمتعيو

 :اهيفو ىرخألا ةياورلا هريسفت ثيدحلا اذه نأ قحلا .2'”(ةظقيلا ىف ىناريسف
 ىلوألا ةياورلا ذخأ امأو .حيحصلا يف امهالكو "”«ةظقيلا يف ينآر امنأكف»

 ناكل هرهاظ ىلع لمح ولو» ءًادج لكشم وهف ةيفوصلا هيلإ بهذي ام ىلع
 ًاعمج نأ هيلع ركعيو «ةمايقلا موي ىلإ ةبحصلا ءاقب نكمألو ةباحص ءالؤه
 قداصلا ربخو ةظقيلا يف هآر هنأ مهنم دحاو ركذي مل مث مانملا يف هوأر امج

 ام ريغ ىلع لدت اهلك ءىرخأ هجوأ ةياورلا هيجوت يفو .'””6فلختي ال
  .؟9ةيفوصلا هديري

 تلد امك مانملا يف ىريو «ةظقيلا يف ىري ال لكك يبنلا نأ حيحصلاف

 امك ةيعرش ماكحأ هيلع بترتي ًايعرش اليلد كلذ سيل نكلو «ثيداحألا

 نمم ناك نإ وهف ءةظقي لي هتيؤر نم مهضعب هاعدا ام امأو «ةيفوصلا يعدي
 لوقي امكو «ةيقيقحلا ةيؤرلا نم ال ةيلايخلا ةيؤرلا نم يهف بذكلا دمعتي ال

 لوصأ نم هريغ وأ نآرقلا يفاني هنع ءيش ذخأ نمضتت ال اهنإ» :ديشر خيشلا
 . "”«ةيعطقلا اهعورف وأ ةعيرشلا

 بيغلا ملع نم برض فشكلا» نأ ررقي ذإ هللا همحر ديشر خيشلا نإ

 يتلا ةفصلا ىلع نوكت نأ دب ال مانملا يف ِهك يبنلا ةيؤرو 20777/5؟57) رانملا ةلجم )١(

 نأ الإ هك يبنلا ىأر دق نوكي ًاصخش ىأر نم لك سيلف ؛هتايح يف ِهكي اهيلع ناك
 1 .نيثدحملا تاياورو بتك يف امك ةحيحص ةفص ىلع هآر نوكي

 ةيثيدحلا ىواتفلا :ىمتيهلا رجح نباو «(50/؟5) كلاحلا ريونت :يطويسلا :رظنا (9
 ع يبنلا ىأر نم : باب «ريبعتلا :ك «حيحصلا :يراخبلا دنع ثيدحلاو ,(١١51:ص)

 .حتفلا عم )9494/1١5"( 9491 :ح «مانملا يف

 دقف مانملا يف ينآر نم» :ككك يبنلا لوق :باب ءايؤرلا :ك ءحيحصلا :ملسم :رظنا (9)
 امو )100/1١7( :يرابلا حتف :رجح نبا :رظناو 4لالالو /) 1561 :ح «1ينآر

 .اهدعب

 .(7١/507؟)و «ةحفصلا سفن :حتفلا :رجح نبا (4)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)

 ,(95//7/91) رانملا ةلجم (؟)
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 ال يملع» ثحب وه ةظقي ىبنلا ةيؤر ةلأسم ىف ثحبلا نأو .2"'”«رهاظلا ىف

 لقن نكلو ةدرجملا حاورألا نوري سانلا نأ داقتعاب انفلكي مل نيدلا ذإ ينيد

 وه وأ «يلايخ وأ يقيقح وه له هيف فلتخاو ...سانلا نم ريثك نع كلذ

 اذه نأو - ليختلا يأ - ةيعانص ًاقيرط هل نأو «مونلاو ةظقيلا نيب ةلاح يف
 يبنلا ةيؤرب فشكلا نم ةيفوصلا هاعدا ام هجاوي هلك كلذ يف وه ءمهبم رمأ

 حور نع ةلاحلا هذه يف لقني ام لك نالطبب عطقلا بجيو» هريغو ةظقي

 . "2. . .هريغو لَ يبنلا

 :ىفوصلا دهزلا  (ه

 اهلامك غلبتل ةيناسنإلا سفنلا حالص هيف ام لكب نآرقلا ءاج دقل

 ناسحإلا بيطو ناميإلا قدصو ديحوتلا صالخإ يف نإ»و «هعابتاب اهتداعسو
 نآرقلا ةياده قوف سيلو .©”0...لظلا ةفيرو ةحاول هب هللا معنأ اميف

 (:) ي ر2حح املا و لل مس هيب م لول سا 5< . .٠

 : عك َنوُسْؤِي -هيلياءو هللأ دعب ٍثيِدَح َيَأِم#ا حالصإو ةياده سفنلل هحالصإو

 لاح حالصإو ةيادهلل ةلزنملا باتكلا تايآ مهفكت مل ةيفوصلا نكلو

 بيذهتل ةيضاير نيناوق اوعضوف ءاهحالصإل رخآ ًاقيرط اوعدتباف «ةيرشبلا
 اومسو .اهلامك ىلإ  مهمعزب  لصت ىتح «سفنلا بيذعتل لب «سفنلا

 .«ًادهز» :كلذ

 ةحار كرت وه :ليقو ءاهنع ضارعإلاو ايندلا ضغب» :وه ىفوصلا دهزلاو

 . كدي هنم تلخ امم كبلق ولخي نأ وه :ليقو .ةرخآلا ةحارل ًابلط ايندلا

 «لمألا رصقو «ةرخآلا يف عفني ال ام كرت وهف «ينسلا دهزلا امأو

 صوصخم ءيش سبل الو «عاونأ نود ماعطلا نم عاونأ لكأب دهزلا سيلو

 )١( هسفن ردصملا )97/ 6٠0٠(,

 .(/7ا//؟5) هسفن ردصملا (9)

 .(5١1١:ص) ةيفوصلا يه هذه :ليكولا نمحرلادبع ()

 .(5) ةيآلا «ةيئاجلا ةروس (:4)

 ةيفوصلا («داهز» نم ريثكل دجو دقف كلذ عمو (١٠؟:ص) تافيرعتلا : يناجرجلا 4

 .مهتاورث فاشكناو مهتافو دعب ةريثك لاومأو تارخدم

 ةهكال/



 ءاضقلا هيف لب ءمالسإلا ةعيرش نم سيلف يفوصلا دهزلا امأ ."'”بايثلا نم
 مهنيد اونب نيذلا ةينثولا تانايد نم ذوخأم هلصأو .ةعامجلا ىلعو درفلا ىلع

 . "”اهبيذهتل سفنلا بيذعت ىلع

 ربتعاو ءولغلاب اهفصوو ةيفوصلا ةفسلفلا هذه ديشر خيشلا ضراع دقلو
 مل» مهخويشو ةيفوصلا نأو «ىلعألا لثملا يه لَك يبنلا باحصأ ةريس نأ

 ةفسلف» اهنأب ةيفوصلا ةفسلفلا هذه فصوو :'”(هفيصن الو مهدحأ دم اوغلبي

 نع دارفأ اهب لغش دق «ةيدنهلا ةيمهربلا دوجولا ةدحو تالايخ نم ةيلايخ

 لك ىف هل صالخإلا الإ ىلاعت هللا هجو ةدارإ امو ...ًاعم هعرشو هللا ةرطف

 هوليخت ام دل « هيف هنيد ةياده يرحتو ايندلاو نيدلا حلاصم نم عورشم لمع

 يف ةمعن لك نم درجتلا دعب هتاذ ىلإ لوصولا وه ىلاعت ههجو ةدارإ نأ نم

 .220(.. .ًاعيمج ةرخآلاو ايندلا

 هذخأ يذلا لصألا ىلإو «يفوصلا دهزلا ىلإ ديشر خيشلا راشأو

 ًاكسمت ' تامرحملا كرتت امك ةتبلأ تابيطلا كرت امأو» :لاقف ءهنم م ةينوصلا

 ةيلسعلا مهعدب ىهاضت ىتلا «ةيكرّتلا مهعدب نم ناكف :ةفرصتملاو دابعلا

 ليئارسإ ينب دابعك «عارذب ًاعارذو ربشب ًاربش مهلبق نم ننس اهيف اوعبتا دقو

 نيذلا ةمهاربلاك نيينثولا ضعب نع اهوذخأ ءالؤهو ءىراصنلا نابهرو

 نامرحب الإ لمكت الو وكزت ال سفنلا نأ نومعزيو موحللا عيمج نومرحي

 . 26«. . .تاضايرلا قاشمب ةدارإلا رهقو ء«تاذللا نم دسجلا

 ةيناسنإلا سفنلا ةيكزت يف فاك نآرقلا يده نأ ديشر خيشلا ىريو

 امم وهو مايصلا نم انل هللا هعرش ام هنم انئيسحواا :لوقيف ةدارإلا ةيبرتو

 )١( نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا )١/ 23١(.
 .اهدعب امو (58١1١:ص) قباسلا عجرملا :ليكولا :رظنا (9)

 .(77/9) ًاضيأو (؟78/7) رانملا ريسفت (*

 .(؟"9/؟) هسفن ردصملا (4)

 .(19/90/) هسفن ردصملا (6)



 ةيسفن ةيندب ةضاير مايصلاف ...ماقملا اذه يف ىوقتلا مومع يف لخدي

 ىلإ اًلسوت اهب اهعتمت نيبو ةيبرتلا دصقل اهتاذل نم سفنلا نامرح نيب عمجو
 .0©2(...ةمدخلاب مايقلاو ةمعنلا ركش

 ١. :لوقيف بناجلا اذه يف نيدلا اذه ةيطسو ديشر خيشلا نيبيو

 ةميلسلا ةرطفلا هيضتقت ام وه تاذلتسملا يأ تابيطلا يف نآرقلا ىده نإ
 3 «.. .لالحلا مازتلاو لادتعالا عم اهب عتمتلا نم ةلدتعملا

 ىلع ةفوصتملا ءالؤه هب جتحي ليلد دجوي ال هنإف «ليلدلا ثيح نمو
 امدنع مهنإف كلذلو ءاهل ًابيذهتو سفنلل ًاحالصإ «ةعسلا عم عوجلا بوجو
 عئاقو ركذ ىلإ ةنسلاو باتكلاب لالدتسالا نع نولدعي لالدتسالا تقو يتأي

 ءالؤه زوعأ» :ديشر خيشلا لوقي .هللا نيد يف اهلثمب جتحي ال لاوحأو

 عئاقو ضعبب اوقلعتف «نيدلا نم فشقتلا يف ولغلا نوك ىوعد ىلع صنلا

 امب كلذل الاثم برض مث ."”2...حلاصلا فلسلا ءارقف ةريس نم لاوحألا

 عوجلا ةليضف» عوضوم اهب أدبي ةيآ دجي مل هنإف «هئايحإ يف دماح وبأ لعف
 اهضعبو ءطق اًلصأ اهل نوثدحملا فرعي ال اهرثكأ ثيداحأب أدبف «عبشلا مذو
 . 2170... عوضوم وأ فيعض

 ُهَّمُأ ُكتْلَعَج َكَِدَكَوط ىربكلا نيدلا ةزيم وه طسوتلا نإ

 الو ءاهل حالص الف ءهسفن ةنسلاو نآرقلا حلصي مل نمو .2204.. .اطَسَو

 ءاج ام قيقحتل عدتبم نيد عارتخا ىلإ ةجاحب - ًاذإ انسلو هللا اهحلصأ
 . 7469 َنيِقَنشن ىَدَه»# هقيقحتل نآرقلا

 )١( هسفن ردصملا )9/ ١"7(,.

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)
 .(717/9) هسفن ردصملا 69
 ؛ملقلا راد 079 /*) نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا :رظناو .ةحفصلاو هسفن ردصملا (8)

 . ةثلاثلا . توريب

 1 )١847(. ةيآلا «ةرقبلا ةروس (8)

 (178١:ص) قباسلا ردصملا :ليكولا نمحرلادبع :رظناو «(؟) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5)
 هنايب عم يفوصلا دهزلاو ّينسلا دهزلا نيب دقف ميحرلادبع يلع دمحم :عم ًاضيأ نراقو
 .074 - 77: ص) ةيدمحملا قالخألا :يناعملا سفنل يناثلا نالطب

 هته



 :اهدسافمو دلاوملا :ًايناث

 ءايبنألا نم نيضاملا ميركتل ماقت يتلا تاعامتجالا يه دلاوملا

 لمعب دصقي نم هيف دلو يذلا تقولا ىرحتي نأ اهيف لصألاو ءءايلوألاو
 نأ بير الو .©”...دحاولا ماعلا يف رركتت ىتح اهيف عسوتي دقو ءدلوملا
 نم داتعي امل سنج مسا ديعلاف «ًاديع ىمسي وحنلا اذه ىلع عامتجالا
 . "”نامزلا وأ ناكملا

 «ةعدتبملا ةيناكملاو ةينامزلا دايعألا نم ىه  دلاوملا  دايعألا هذهو

 الو ًاناكم ال ءالصأ اهيف اهل لضف الو «ةعيرشلا اهمظعت مل مايأ اهنأل
 ىراصنلل ةهباشم ذختا ام وه «ةعدتبملا  دلاوملا  دايعألا هذه نمو ."”ًنامز

 اذه نإف هك هدلوم يف سانلا فالتخا عم هلي يبنلا دلوم دعب لافتحالا نم
 .“ة”انم هب قحأ اوناكو «هيلإ انوقبسل ًاريخ ناك ولو فلسلا نم دحأ هلعفي مل

 بلاطو ليبس لكب ةيعدبلا ةرهاظلا هذه ديشر خيشلا هجاو دقو
 نم اهيف ثدحي امو اهئواسم نيبو تاركنم نم اهيف ام ةلازإو ءاهتلازإب
 .ةعيرشلل تافلاخم

 تاركنم نم اهبحصي امو اهيلع سانلا عباتتو ةعدبلا هذه راشتنا نعف

 مهموسر تراصو نامزلا اذه يف فوصتلا يعدم ةريس تهوشت دقلو» :لاق

 ءمهلبق نم فوصتلا اودسفأ نيذلا موسر نم ءاوهألاو يصاعملاب هبشأ

 نأ بيجعلا نمو «دلاوملا» اهنومسي ىتلا تالافتحالا دالبلا هذه ىف اهرهظأو

 ةميظعلا لاومألا اهيف نولذبي اوراصف ءاينغألا اهناسحتسا يف ءارقفلا عبت

 لاملا اذه ضعب مهنم بلط ولو «ىلاعت هللا ىلإ اهب نوبرقتي مهنأ نيمعاز
 .©0(.. .اولخبو هب اونضل بوكنم ةناعإ وأ ركنم ةلازإ وأ ملع رشنل

 50١(. 56 ١:ص) :ظوفحم ىلع (؟١)

 .(١07و 157 /؟) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :ةيميت نبا :رظنا (0)

 .,(516 /؟) قباسلا ردصملا :(60)

 .(568و ”5١ /5) هسفن ردصملا (4)

 .(78  ا/5/؟) رانملا ريسفت (4)

 مهاد



 اهنع لوقيف «ةينيدلا» تالافتحالا هذه بحصت ىتلا تاركنملا امأو

 تاناحو رهاوعلل مايخ يهف «قوسفلا قاوسأ دلاوملاف» :ديشر خيشلا
 تاكتهتملا تاصقارلا ةدهاشمل لاجرلا اهيف عمتجي صقارمو «رومخلل

 «لعفلاو لوقلا يف شحفلا نم بورضل ىرخأ عضاومو «تايراعلا تايساكلا
 , 060. . .سانلا كاحضإ اهب دصقي

 مهتطقسو سانلا ةماع ىلع دسافملا هذه يف كارتشالا رصتقي ملو

 نوبستني نم ىلإ كلذ رمألا زواجت دقل ىسأ لكبو - لب - مهنم لهجلا لهأو
 رهزألا خياشم رابك ضعب ىريو» :- ديشر خيشلا لوقي امك  ملعلا ىلإ
 ةميظعلا بابقلاو «تاقدارسلا يف ءاينغألا دئاوم روضحل هلك اذه نوطختي

 اذهب ًاضعب مهضعب ءىنهيو ...ةعوفرملا دئاوملا اهيف نوبصنيو اهنوبرضي يتلا
 ."”(...مهفرع يف فيرشلا لمعلا

 ىف ًاديعب ىّدم تغلب تاعامتجالا هذه اهيلإ تلصو ىتلا ةلاحلا هذه

 ْ . ””(دلاوم ال دسافم» ديشر خيشلا اهامسف «داسفلا

 وأ دلاوملا هذه ىف ءالهجلل ءاملعلا ةكراشم ةروطخ نع ثدحتيو

 فنص هرضحي ام ًاررضو ءاوغإ اهدشأو عدبلا رضأو ...» :لوقيف دسافملا
 ةعدبلا نأب نودقتعي مهلعجي سانلل ًاشغ نوكي اذه نأل نيدلا ءاملع نم
 .227(...ةعدبلا ءايحإو ةنسلا ةتامإ ىلع مهب ءالهجلا جتحيف . . .ةينيد ةعيرش

 نإ ...» «هريغك ةعدب ِلك يبنلل دلوملا لمع نأ ديشر خيشلا ررقيو
 نورقلا لهأ نم حلاصلا ةمألا فلس نم دحأ نع لقنت مل ةعدب دلاوملا لمع
 همالسو هللا تاولص قودصملا قداصلا ةداهشب نورقلا ريخ يه يتلا ةئثالثلا

 هب ءاج امم ريخب نيدلا اذه يف يتأي هنأب معز نمو هلآ ىلعو هيلع

 رانملا ةلجم .دلاوملا تاركنمل خيشلا ريوصت :رظنا :ًاضيأو «.ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(
 )١/ 51٠١-23١1 1١75-١١19(. هسفن ردصملا ءاهتلازإل حارتقاو (48 9 )١/

 )١71١/4(. رانملا ةلجم :رظناو «(!/0 /؟) رانملا ريسفت (؟)

 .(685 /85) رانملا ةلجم (9)

 .(5514 /”) هسفن ردصملا (5)

 هالا



 ةلاسر دؤي مل ِجي هنأ معز دقف هتنس ولقان هيلع ىرجو لك هللا لوسر

 يناغألا وأ رعشلا ضعب داشنإو ِهْلكَي هل همأ عضو ركذ دنع مايقلا امأو ...هبر

 . 370. . . عدبلا هذه ةلمج نم وهف كلذ يف

 هذه اوركني نأب نيحلصملاو ءاملعلاب بيهي ديشر خيشلا ناك دقلو

 هتوعد يف ةدشو اتنع ىقلي امم ناك هنكلو .ءدسافم نم اهيف ثدحي امو عدبلا

 نلعي هنأ الإ «جيردتلاب ولو «تاركنملا هذه لازت نأ ًامئاد لمأي ناكو .كلت

 " :لوقيف اهل هرصع يف ءاملعلا راكنإ مدعو ةعدبلا هذه رارمتسال هفسأ

 ًاعدب رثكأ ناكف ءداتعملا لافتحالا دلوملا اذهب مرصنملا عوبسألا يف لفتحا

 يعسلا ىلإ نيدلا ءاملع ةددابم نم عقوتن انك ام ريغ ىلع هقبس امم تاركنمو

 . 7(. ..ماع دعب ًاماع جيردتلاب حئاضفلا هذه وحم يف

 لازي الو «مويلا ىلإو ديشر خيشلا لعب دلاوملا هذه دسافم تداز دقلو

 نوسبليو ءجحلا يف نومحدزي امك اهيف نومحدزيو ريبكلا ددعلا اهيلإ فلتخي
 تالافتحالا هذه ىف بكترتو «ةينيدلا دايعألا ىف الإ اهنوسبلي ال ىتلا بايثلا

 نم هنكلو «حلاص وأ يبن دلومب لافتحا هنأ مغر «تاقبوملا لك - ةينيدلا -

 ."”ديبم لضم ودع هنإ ناطيشلا لمع

 :روهشلاو مايالا عدب :ًاثلاث
 ام لك اذه لمشيو «ةينامزو ةيناكم نوكت ءةعدتبملا دايعألا نأ تركذ

 لافتحالا عدبلا نمف «مايألاو نكامألا نم هميظعتب رمأي ملو عرشلا همظعي مل

 هصيصختو «بجر رهشب لافتحالا كلذ نمو وا“ ”عرشلا هب لفتحي مل مويب

 .(5514/9)و ءاهدعب امو (588/5؟) ًاضيأ رظناو ءراصتخاب (5776-517 /79) رانملا ةلجم )١(

 .(7//871) رانملا ةلجم (؟)

 «ليجلا راد .ط .خيراتلا :يتربجلا دنع :مويلا ثدحي ام هبشي دلاوملل ًابيرق ًافصو رظنا (©)
 55 ١:ص) عادبإلا :ظوفحم ىلع :ًاضيأ رظناو 20704 /1) م1918 ء«ةيناثلا «توريب
 :قباس ردصم :ميحرلادبع يلع دمحم :رظنا ؛ةنسلا راصنأ دنع ءارآلا هذه سفنو 07

 .(56١و ١٠١ :ص)

 .(317/؟) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :ةيميت نبا :رظنا - (4)

 هاب"



 ,30هيف بئاغرلا ةالصو ءهنم سيمخ لوأ ميظعتك مايصو ةالصب

 ةصوصخم ةالص بجر رهش يف حصي ملف بجر يف ةالصلا امأف
 ةعمج ةليل لوأ ىف بئاغرلا ةالص لضف ىف ةيورملا ثيداحألاو هب صتخت

 بجر موص لضف يف حصي ملف مايصلا امأو «لطابو بذك بجر رهش نم
 . '”هباحصأ نع الو هد يبنلا نع ءيش هصوصخب

 هبني هللا همحر ديشر خيشلا ناك ماع لك نم بجر رهش ةبسانم يفو

 ء(ه1117 ةنس بجر ”) تبسلا ددع يفف ءرهشلا اذه يف عدبلا ىلع هءارق
 يف رضحت ال» :هيف هلاق اممو «بجر عدب» ناونعب الصف ديشر خيشلا دقع

 ىلع هلك لوسرلا ىلع بذكلا اهيف عمستو الإ دجسم يف ةعمج رهشلا اذه
 يف يور ام نأ ىلع ثيدحلا ءاملع قفتا دقو ...رهزألا ربنم ىتح ربنملا

 ةعوضوملا ثيداحألا ضعب ركذنو هل لصأ ال هاو وأ عوضوم بجر مايص

 مالك دروأو ثيداحألا ضعب ركذ مث . "70. ..هنم ريذحتلل هموصو بجر يف

 ةالص ةبوذكأ بيذاكألا هذه نم حبقأو ...» :لاق مث ءاهيلع ملعلا لهأ

 مهنإف ىرخأ تاركنم عدبلا هذهل رصم لهأ فيضيو ؛'*”...بئاغرلا
 ءاهيلع ةينبملا روصقلا يف نوتيبيف رباقملا ىلإ الافطأو ًءاسنو الاجر نوبهذيلا
 .'(.. .نوبعليو نوهليو نوبرشيو نولكأي

 , ”ءيشلا سفن خيشلا لعف ه718١ بجر يفو

 اذه ردصيس» :لاقف نابعش عدب ىلع ديشر خيشلا هبن ةنسلا سفن يفو

 نم ةعمج لوأ ىف ىدؤت ةصوصخم ةالص :بئاغرلا ةالصو .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(
 كلذل «ةئامعبرألا دعب ترهظ ام لوأو «ءاملعلا روهمج دنع ةعدب ةالصلا هذهو ءبجر
 .(778:ص) فراعملا فئاطل :بجر نبا :رظنا .نومدقتملا اهركذي مل

 .(578:ص) فراعملا فئاطل :بجر نباو «ةحفصلاو هسفن ردصملا :ةيميت نبا (؟)
 65١٠(. 8069 /5) رانملا ةلجم (9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (6)
 )8//51١17(. هسفن ردصملا (0)

 هاي'؟



 مساوم نم وهو نابعش نم فصنلا ةليلب تاللافتحالا رثإ يف رانملا نم ءزجلا

 ,0©2(...هنم تسيلو عرشلا ىلإ اهنوبسني يتلا ةعدبلا

 نإ :نابعش نم فصنلا ةليل نع لوقي ةلجملا نم سداسلا ددعلا يفو

 نورقلا يف ةثداحلا عدبلا نم نيدلا مساوم نم ًامسوم ةليللا هذه ذاختا

 . ةليللا هذه يف أرقي ًاصوصخم ٌَءاعد عدبلا هذه نم ركذو «02"2. . .ةطسوتملا

 ماقت يتلا رئاعشلا نأ لوقلا ةلمجو ...» :رشع عبارلا ددعلا يف لاقو

 يف الو باتكلا يف حيحص لصأ اهل سيل نابعش نم فصنلا ةليل يف

 مدعل ءاهقفلاو نوثدحملا اهركنأو «ةفوصتملاو تادابعلا هذه نإو ...ةنسلا

 ءهنم صقن نمك هيف داز نمف نيدلا لمكأ دق ىلاعت هللا نألو ءاهلصأ توبث

 . 70... عدتبم امهالك

 ديزمب هصخو عرشلا همظع دق ًانامز ناك نإو وه ناضمر رهش امأو

 ملف .عدبلا نم هيقباس لان امم ظحو بيصن هلان دق كلذك هنأ الإ .لضف

 ضعب دروأ هنأ امك .“”هيف ةعدب نم رهشلا اذه تادابع نم ةدابع ملست

 . © رهشلا اذه ىف ةعوضوملا ثيداحألا

 «تاولصلا ضعب كرت رهشلا اذه يف خيشلا اهركنأ يتلا عدبلا نمو

 ركنأ كلذكو ؛''"«عامجإلاب موصلا نم لضفأ ةالصلاو» ءاشعلاو برغملاك

 مهضعب بهذ امبرو لب .«بعللاو وهللا ىلإ موصلا ةدابع نم تلفتي نم ىلع

 يف اهركنأ يتلا ءايشألا نمو ؛"”صقارملاو تاناحلاك مارحلا نكامأ ىلإ

 . 2*ىربكلا دجاسملا يف ىتح ءالهجلا ظاعولا راشتنا ناضمر

 )١( رانملا ةلجم )”/ 556(.

 .(8؟4/5) هسفن ردصملا (؟)

 .(1-565؟8١/84) هسفن ردصملا (9)

 )"/8/١١7(. هسفن ردصملا (4)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (©6)

 , (97867 /") رانملا ةلجم (5)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (19)

 .(07/89 /"و ال١١ /*) ًاضيأو .ةحفصلاو هسفن ردصملا (8)

 ها/5



 اذه صئاصخ نم وهو ءنآرقلا عامس يف لخدي ام ؛كلذك عدبلا نمو

 «نيلصملا ىلع شوشيف هب توصلا عفر عدبلا نم هيف لخد هنأ الإ ءرهشلا
 هيناعمب رابتعالا نود «نيفزاعلاو نينغملاك قسفلا لهأ ناحلأب هتءارقو

 . 270هيدهب ءادتهالاو

 :دحاسملا عدب :ًاعبا 5

 ثدحي ام اهنمو ءدجاسملا عدب ديشر خيشلا اهركنأ يتلا عدبلا نمو

 «قيتعلا عماجلا وأ ءصاعلا نب ورمع عماج وهو ءرصم دجاسم مدقأ يف

 فزع :اهنمو ءناضمر نم ةعمج رخآ الإ هيف ةالصلا ميظعت :اهنمو
 بارحملا يف نيحايرلاو ةريغصلا راجشألا راضحإو مويلا كلذ يف ىقيسوملا

 ةروطسأ ىلع ءانب دجسملا اذه ةدمعأ دحأل ةماعلا برض :اهنمو «ربنملاو

 رئاسك ًاربق هيف اولعج مهنأ ...» :اهنمو ؛هيف ربنمب كربتلا اهنمو «ةبذاك
 . "”عدبلا نم اهريغو «هب كربتلل ءاسنلاو لاجرلا محدزي رصم دجاسم

 ءاسنلا سولج خيشلا اهركنأو دجاسملا يف ثدحت يتلا عدبلا نمو

 دجسملا ىف تاركنملا نم ثدحي ام :اهنمو «””ءافشتسالل ربنملا تحت

 تنب بنيز ةديسلا ىلإو ©” امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلل بوسنملا
 . ©” امهنع هللا يضر - نيسحلا

 الإ  لزت مل اهدهم يف تناكو  ديشر خيشلا اهركنأ يتلا عدبلا نمو
 ءاهركني نم ىلع ركني لب ءركنت ملف  ةريثك لماوع لعفب نآلا تمن اهنأ

 . ”رصم ءاسن يف جربتلا ةعدب

 )١( رانملا ةلجم )"/ 9/55(.

 دجسملا ةدمعأ لك نأ مهمعز :يه دومعلا ةروطسأو (79414 197 /) هسفن ردصملا (؟)

 دق هنإف دومعلا اذه الإ هي صاعلا نب ورمع اهقوسي اهسفنب ىعست زاجحلا نم تءاج
 .(7/414 /9) رانملا ةلجم :رظنا . ىصع

 .(6507 501 //90) هسفن ردصملا (9

 .(7571/5؟1و الا /؟) هسفن ردصملا (4)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (6)

 .(419/8 :ًاضيأو )8//8١1(2 رانملا ةلجم (5)

 . ةؤله



 .""”نييبوروألاب هبشتلا ةعدب  اهتقباسك ترقتسا دقو  كلذك اهنمو
 . '"”رازلا ةعدب انه هدروأ ام رخآ يهو .كلذك اهنمو

 )١( هسفن ردصملا )1١/06٠١(.

 هسفن ردصملا (؟) ) 555-605١/١لافتحا :وهو ؛رازلل ًافيرعت دجأ ملو (19"و 588/5و

 برقتلا هضرغو ءاسنلا نم هروضح ًابلاغو ًابخاص نوكيو ةيقيسوملا تالآلا ضعب هبحصت

 .(7١٠1:ص) قحلا ةوعد :ليكولا :رظنا .مهجارخإل مهيضري ام لمعو نجلا ىلإ

 هالك



 ردقلا تابثإ يف اضر ديشر جهنم

 :ًاثحبم رشع دحأ هيفو
 .هيف سانلا فقاومو ردقلا ةأشن :لوألا ثحبملا

 :نابلطم هيفو ؛ًاعرشو ةغل ردقلا فيرعت : يناثلا ثحبملا

 .ةغل ردقلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ًاعرش ردقلا فيرعت :ىناثلا بلطملا

 :بلاطم ةعبرأ هيفو ؛ردقلا ناكرأل اضر ديشر نايب : ثلاثلا ثحبملا
 .ملعلا :لوألا بلطملا

 .ةباتكلا : يناثلا بلطملا

 .ةدارإلا :ثلاثلا بلطملا

 .قلخلا : عبارلا بلطملا

 .بابسألاو ردقلا : عبارلا ثحبملا

 .لالضلاو ىدهلا :سماخلا ثحبملا

 .ىلاعت هللا لاعفأ ىف ليلعتلاو ةمكحلا :سداسلا ثحبملا

  .حبقلاو نسحلا :عباسلا ثحبملا
 .حلصألاو حالصلا :نماثلا ثحبملا

 .ءاعدلاو قزرلاو رمعلا :عساتلا ثحبملا

 .تاينوكلاو تايعرشلا :رشاعلا ثحبملا

 .ردقلاب جاجتحالا :رشع يداحلا ثحبملا

 ةالاإ





 : ىلاعت لاق «هب الإ ناميإلا حصي ال «ناميإلا ناكرأ نم نكر ردقلاب ناميإلا

 740 ادق اد أ ُرأ 36» : ىلاعت لاقو 2” رتب ةقتلح رع نك اذإ>
 هللاب نمؤت نأ» :ناميإلا نع ليربج هلأس امدنع ليربج ثيدح ىف لكي لاقو

 ( ها ها 1 1
 ."”(هرشو «هريخ ردقلاب نمؤتو .رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو

 ام ملع ىلاعت هللا نأب ناميإلا :ىلوألا :نيتجرد ىلع ردقلاب ناميإلاو

 يصاعملاو تاعاطلا نم مهلاوحأ عيمج ملعو «ميدقلا هملعب نولماع قلخلا

 ام لوأف «قلخلا ريداقم ظوفحملا حوللا يف بتك مث .لاجآلاو قازرألاو

 نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق «بتكا» :هل لاق «ملقلا هللا قلخ

 نكي مل هأطخأ امو «هئطخيل نكي مل ناسنإلا باصأ امف «'؟”«ةمايقلا موي ىلإ
 فلل نإ ْضرَأْلاَو اصلا ىف ام ْمَلْمَب هلأ كأ َمَكََت ّرَلأط :ىلاعت لاق .هبيصيل

 :نيتبترم ىلع لمتشت ةجردلا هذهف "”4069 ٌريِسي هللا لع َكِلَد َّنِإ بنتك ىف
 .ةباتكلاو ملعلا

 امف «ةلماشلا هتردقو «ةذفانلا هللا ةئيشمب ناميإلاف : ةيناثلا ةجردلا امأو

 هنأو «ديري ام الإ هكلم ىف نوكي الو ءنكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش

 )١( ةيآلا ءرمقلا ةروس )59(.

 .(78) ةيآلا «بازحألا ةروس (؟)

 .4:ح «ناميإلا :ك .حيحصلا :ملسم هاور (9)

 :ننسلا :يذمرتلاو 2407٠١ :ح ءردقلا يف :باب «ةنسلا :ك :نئسلا :دواد وبأ هاور (5)

 .(5//710) دنسملا دمحأو 25717 :ح ءردقلا يف

 .(/2) ةيآلا ءجحلا ةروس (©)

 ها



 ءامسلا يف الو ضرألا يف قولخم نم امو ءريدق ءيش لك ىلع هناحبس

 3 قرف ال ءهاوس بر الو هريغ قلاخ ال «ىلاعتو هناحبس هقلاخ هللا الإ
 ©9 ميت نأ مكي 35 نمِل» : ىلاعت لاق ءاهريغو دابعلا لاعفأ نيب كلذ
 9 ف د و :ىلاعت لاقو 2049 تيملعْلا ُُتر أ 46 93 ا َنوُماَمَت

 ةردق دابعللو «مهلاعفأ قلاخ هللاو «ةقيقح 0 دابعلاو ."”423) َنوُلَمَك
 هذهف .مهتدارإو مهتردق قلاخو مهقلاخ هللاو «ةدارإ مهلو مهلامعأ ىلع

 لاعفأو .””نيوكتلاو قلخلاو «ةئيشملاو ةدارإلا :نيتبترم ىلع لمتشت ةجردلا

 لاعفأ قلاخ ىلاعت هللاف «ةعبارلا ةبترملا ىف  رهاظ وه امك - ةلخاد دابعلا

 .©فلسلا عامجإ ناك داقتعالا اذه ىلعو .ةقيقح نولعاف دابعلاو «دابعلا

 هركني ناك دق - ,ةباتكلاو ملعلا  ردقلاب ناميإلا يف ىلوألا ةجردلاو

 مويلا هوركنمو '* ” مهرفكب فلسلا مكح نيذلا مهو  ًاميدق ةيردقلا ةالغ

 «ةيردقلا ةماع اهب بذكي ىتلا ىه «قلخلاو ةدارإلا :ةيناثلا ةجردلاو .2“"ليلق

 هللاو .مهلاعفأ نوقلخي يذلا مه دابعلا نإ نولوقيف .ةمألا هذه سوجم

 "”هتدارإ مهتدارإ بلغتف ءةعاطلا الإ مهنم ديري الو ءاهقلخي ال ىلاعت
 :ردقلا يف قرفلا لاوقأل ضرعن نأ نآلا نسحيو

 )١( ؟8) ةبآلا «ريوكتلا ةروس .58(.

 .(435) ةيآلا «تافاصلا ةروس (9)

 - */١48 :ىواتفلا عومجم نمض] ةيطساولا ةديقعلا :ةيميت نبا : ىنعملا اذه ريرقتل رظنا (6)
 .(14 )57/8  ىواتفلا عومجم : :ًاضيأ رظناو 8

 (980/؟) ةنسلا :دمحأ نب هللا دبعو ءاهدعب امو )00/١( ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا (5)
 ناميإلا :هدنم نباو :(089/) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا و ءاهدعب امو

 :ةيميت نباو ءاهدعب امو )770/١( ردقلا :ةنابإلا :ةطب نباو ءاهدعب امو )١/١153(

 :ص) ليلعلا ءافش :ميقلا نباو ءاهدعب امو (7/6١1١و /8و 77/8) ىواتفلا عومجم

 .ه40١ا/ «ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد. ط اهدعب امو ١(

 (”54 :ص) :ناميإلاو )١59/9(« [ىواتفلا عومجم نمض] ةيطساولا :ةيميت نبا :رظنا (©)

 .(80/) ةنسلا :دمحأ نب هللا دبعو «يمالسإلا بتكملا .ظ

 )١59/7(. [ىواتفلا عومجم نمض] ةيطساولا ةيميت نبا قف

 8١(. :ص) ليلعلا ءافش :ميقلا نباو )١5١/5(« قباسلا ردصملا :ةيميت نبا :رظنا قففإ

 مهم'



 عاو

 ةجردلا نوركني اوناك نيذلا بهذ دقف :عازنلا لحم ريرحتب الوأ أدبأو
 :نولوقي اوناك نيذلا مهو .ةباتكلاو ملعلا :يهو ردقلاب ناميإلا يف ىلوألا

 دابعلا رمأ ىلاعت هللا نأ :كلذب نودصقيو .«فنأتسم :يأ .فنأ رمألا نإ

 نمم ةنجلا لخدي نم الو ءهيصعي نمم هعيطي نم ملعي ال وهو مهاهنو

 ريغ نم كلذ ئدتبيو «يقشلاو ديعسلاب ملعلا فنأتسم هنأ يأ ؛رانلا لخدي
 ."7باتك الو ملع كلذب مدقت دق نوكي نأ

 ملعلا مدقتب نورقي ةيردقلا روهمج راصو ءالؤه بهذ دقف ؛تلق امكو
 نع ريبعتلا حبصأ كلذلو .“'”قلخلاو ةئيشملا مومع نوركني امنإو «ةباتكلاو
 وه ىلاعت هللا نوك ىف فالخلا :هانعمو «دابعلا لاعفأ قلخ» ب ةلأسملا هذه

 طقف وه اهيف رثؤملا نأ مأ ءاهل قلاخلاو ءيصاعملاو تاعاطلا ءاهل ديرملا
 .«تاهاجتا ثالث لؤاستلا اذه ىلع ةباجإلا يف انيدلو ؟مهقلخو دابعلا ةدارإ
 .طسوتلا بهاذم :كلاثلاو «ةيربجلا :ىناثلاو «ةيردقلا ةلزتعملا :لوألا

 ءرهاظلا ىف ناتضراعتم ناتلأسم انيدل نأ وه .«نيفلتخملا فالخ ببسو

 ىلع مدقي ناسنإلا نأ نم «ةهادبلا هتديأو عرشلا ةلدأ هيلع تلد ام :ىلوألا
 لو :ىلاعت لاق .هيلع بساحيس هنإف كلذلو ء«هركم ريغ ًاراتخم هلعفي ام
 نيل كم أول امي اثتأ نا ربل :لاقو .١4" . .وَلَع هَل كيس أولَمَعأ
 نأ نم ليلدلا هيلع 7 ام يه :ةيناثلا ةلأسملاو ."*”*49 يتب اوئَسْحَل
 نوماس امو :ىلاعت لاق .ناسنإلا لمع ءارو هقلخو هتئيشمو ىلاعت هللا ةدارإ

 2042م5 ام َكّيَر هس لَو# :لاقو 24069 تربتعلا بو هَ همي نأ آلِ
 هنأ اش ٌولَو# : ىلاعت هلوق :يه ةدحاو ةبآ يف نيتلأسملا نيتاه تعمج دقو
 و هو عمو وه -ٍ 0 5 ًَ ريم 2 رغر مرسم
 تك اَنَع أو هاي نم ىِدَهَيَو ُءآَمْي نم ٌلِضي ن كو ةدجاو َهَمأ مكحلعجل

 )١( :ص) ناميإلا :ةيميت نبا 54(.

 :ص) هسفن ردصملا (؟) 2594(.

 *( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )١٠١8(.

 .(71) ةيآلا ءمجنلا ةروس (4)
 .(؟99) ةيآلا ء«ريوكتلا ةروس (©)

 )١17(. ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)



 «ىرخألا ىلع نيتلأسملا ىدحإ حيجرت ىلإ قيرف لك بهذف "467 َنوْلَمَس
 ضرعأو ءرخآلا ضعبلا كرتو هاوعد دييأت ليبس ىف ةلدألا ضعبب ذخألاو

 يف اضر ديشر جهنم ةفرعمل ًاديهمت «قرفلا هذه لاوقأ ىلإ راصتخابو نآلا

 .بانلا اذه

 :ةلزتعملا :الوأ

 .هلاعفأ ىف اهدحو ةفرصتملا ىه ناسنإلا ةدارإ نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذ

 ةجراخ اهنأو ءاهيلع بساحملاو اهنع لوؤسملا وهف اذل ءاهل قلاخلا وه هنأو
 يدهي ال هناحبس هللاف ءهتردق تحت لخدت الو .هقلخو ىلاعت هللا ةدارإ نع

 نأ اومعزف ."””ديري ال ام نولعفيو نولعفي ال ام ديريو ءًايدتهم لضي الو الاض
 .هقلخو هتئيشمو هتدارإو ىلاعت هللا ةردق هب قلعتت ال ام تاقولخملا ىف

 ملعلا ةلزتعملا ركني ملو .”'لذه مهبهذم ىلع لقعلا نم ةلدأب اولدتساو
 .مولعلا نع  طقف  فشك ةفص وه لب مزلم ريغ هنإ :اولاق مهنكلو «يلزألا

 هللا نم يه هلعف دبعلا اهب قلخي يتلا ةردقلا نأ ةلزتعملا ركنت مل :كلذكو

 ةلدأو .؟**”نيدضلل ةحلاص «لعفلا لبق ةعاطتساو ةردق ىه :اولاقو «ىلاعت
 لك ُقَْح ُهَّنأ# :ىلاعت لاق .بهذملا اذه نالطب ىلع ةرتاوتم ةنسلاو باتكلا

 هلاعفأو هفاصوأو هنايعأ ملاعلا نم ءيش هنم جرخي ال ماع اذهو سس

 "74 9 ُْرِدَق ءْرَع نك َلَع ُهّنأَو :ىلاعت لاق ,'""هتانكسو هتاكرحو

 )١( ةيآلا «لحنلا ةروس )91(.

 ليلعلا ءافش :ميقلا نباو 207737 :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا (0)
 .(4؟ :ص) ةلزتعملا :نسح يدهزو 4١(2 :ص)

 .(387 "ه8 :صو 770 94”  :ص) هسفن ردصملا :رابجلا دبع :رظنا (9)

 ((40 :ص) قباس ردصم :نسح يدهزو 20798 :ص) هسفن ردصملا :رابجلا دبع (5)

 نب هللا دبع :رظناو .غ(١5 :صصو ”7< 0”  :ص) رشبلا فقوم :يربص ىفطصمو

 .(785/9) ةنسلا :دمحأ

 .(5؟) ةيآلا «رمزلا ةروس (©)

 8 :ص) ليلعلا ءافش : ميقلا نبا :رظنا فز

 .(588) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (0

 هم



 ٌوْلَو## :ىلاعت لاقو « "”نكمم لك ىلغ رداق هللاو ةنكمم ءايشأ دابعلا لاعفأو
 - هم راس سم نس هيام معرس 00 5 ةايولم لس لع م

 ةريثك تايآ ىلإ "”4اوُنَكَمْفَأ اَم هنأ َس ولو :لاقو "4مم ام َكّيَر ع
 .ىنعملا اذه ىلع لدت

 :ةيربجلا :ًايناث

 تفقو «بناجلا اذه تحجرو «فرطلا اذه ىلع ةلزتعملا تفقو امنليبو

 هللا ةدارإ نإ :اولاقف .ىناثلا بناجلا تحجرو رخآلا فرطلا ىلع ةيربجلا

 مهل ةدارإ ال مهو «دابعلا لاعفأل قلاخلا وهو اهدحو ةفرصتملا يه ىلاعت

 لاعفألا ىلاعت هللا قلخي امنإو «مهلامعأ ىلع نوروبجم مه لب رايتخا الو

 لاعفألا مهيلإ بسنتو «تادامجلا رئاس يف قلخي ام بسح ىلع مهيف

 تبث اذإو «رجشلا كرحتو «ءاملا ىرجو .ةرجشلا ترمثأ : لاقي امك ٌزاجم

 .( رج ًاضيأ فيلكتلاف ربجلا

 يف مهعم نولخاد مهو ةلزتعملا نم مذلاب قحأ ةيربجلا نأ كش الو

 لطبم هنأ ذإ ءامزال أوسأو ًاداسف دشأ ربجلا بهذم ناك نإو «ةيردقلا» مسا

 ."ىهنلاو رمألل طقسم ءعئارشلل

 :طسوتلا بهاذم :ًاثلاث

 لوق نيب طسوتلا تلواح بهاذملا هذه نأل «ةيمستلا هذه ترثآ دقلو

 نيذلا ةيربجلا نيبو .هقلخو ناسنإلا ةدارإ ىلإ لعفلا نوبسني نيذلا ةلزتعملا

 :ىناثلاو ءةيرعشألا بهذم :لوألا :نابهذم انه انيدلو :ناسنإلا ةدارإ نوفني

 .ةحفصلاو قباسلا ردصملا :ميقلا نبا )١(

 .(١١؟) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 .(؟5867) ةيألا «ةرقبلا ةروس (9)

 لحنلاو للملا :يناتسرهشلاو )778/١(« تالاقملا :يرعشألا :ةيربجلا بهذم :رظنا (54)
 :ميقلا نباو «ديمحلا دبع :ت 1١١( :ص) قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلاو :077/1)
 4١(. :ص) ليلعلا ءافش

 )7/8*٠١  1١9(. ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (9)

 هرم



 :ةيرعشألا بهذم  (أ

 بهذملا روطت دقو ءًأدحاو سيل ردقلا يف ةيرعشألا بهذم نأ قحلاو

  مهبهذم هيلع رقتسا يذلاو «ينيوجلا ىلإ ينالقابلاب ًارورمو يرعشألا نم
 مهل دابعلا نأ ."''هقلخو هتدارإو هتردقو «هتباتكو ىلاعت هللا ملع تابثإ دعب

 وه ىلاعتو كرابت هللا لب ءهيف ةرثؤم ريغ اهنكل «لعفلا ىف ةدارإو ةردق

 اهل سيل ناسنإلا ةردق تناك اذإو .“"”هدحو ةرثؤملا ىه هتردقو اهل قلاخلا

 نأ ذإ ربجلا وه ةيرعشألا بهذم ةقيقحف «ةرثؤم ريغ ةردق يهف «لاحب ريثأت
 ربجلا بهذمب اذه مهبهذم ةيرعشألا يمسيو «ةردق الك ةرثؤملا ريغ ةردقلا

 ."””رايتخالا ةطساوب ربجلا يأ .طسوتملا

 :ةيديرتاملا بهذم - (ب

 مل ردقلا نأ الإ «ةيربجلاو ةلزتعملا نيب طسوتلا ةيرعشألا لواح امكو

 مهنأ الإ ءطسوتلا ةيديرتاملا كلذك لواح دقف ءربجلا ىلإ اولامف مهدعاسي

 هقلخو هتدارإو ىلاعت هللا ملعب ةيديرتاملا رارقإ نم مغرلابف .ةلزتعملا ىلإ اولام
 هلعف اهب هجوي دبعلل ةيئزج ةدارإ دوجوب اولاق مهنأ الإ « *”دابعلا لاعفأل
 نيبو مهنيب قرفلا ةطقن وه اذهو .نيعم بناج وحن «ةيلكلا ةدارإلاب حجرتملا

 «ىلاعت هلل ةقولخم يه ةيلك ةدارإ ىلإ مسقنت ةيديرتاملا دنع ةدارإلاف «ةيرعشألا

 ءرخآلا ىلع نيرودقملا دحأ حيجرت اهنأش نم يتلا ةدارإلا ةفصل مسا يهو

 - ةفصلا كلت قلعت  اهورسف امك  ىهو «هلل ةقولخم ريغ ةيئزج ةدارإ ىلإو
 ,"اهقلعتم نيعتب اهنيعت نم اهيتأت ةيئزجلاف ١ نيعم بناجي - ةيلكلا ةدارإلا

 )١( :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو «(7177 :ص) ديهمتلا :ينالقابلا :رظنا ١174(2

 :ص) لحنلاو للملا :ىناتسرهشلاو 85 88(.

 ١ :ص) قباسلا ردصملا :يدادغبلاو 00747 :ص) قباسلا ردصملا :ينالقابلا :رظنا (؟)
 .(177 1١١7 :ص) ديرملا ةفحت : يروجيبلاو 040175 -

 دئاقعلا ىلع يناودلا ةيشاحو «(08 و 5٠ :ص) رشبلا فقوم :يربص ىفطصم :رظنا (9)
 ١ .ايند ناميلس :ت ءاهدعب امو )177/١( ةيدضعلا

 .(907 :ص) ديحوتلا دعاوقل ديهمتلا : يشماللا :رظنا (4)

 .(69/ ه5 :ص) رشبلا فقوم :يربج ىفطصم :رظنا (5)
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 ©”هودعملاو دوجوملا نيب طسوتملا لاحلا ليبق نم يه ةيئزجلا ةدارإلا هذهو

 شيعي لاز ام يذلا ةلزتعملا بهذم وه مهبهذم نأب ةيديرتاملا ورخأتم رقأ دقو
 ."”«ةيديرتاملا» مسا تحت

 لهأ بهذمل ىرخأ ةرم ريشأ نأ بحأ ديهمتلا اذه ىهنأ نأ لبقو

 مل امو ناك ءاش ام ءهكيلمو هبرو ءيش لك قلاخ ىلاعت هللا نأ :وهو ةنسلا
 كلذ لكو ءهتيصعم نع يهنم هللا ةعاطب رومأم دبعلاو ءنكي مل أشي

 .©0ىلاعت هللا ىلع دحأل ةجح الو «ىلاعت هللا ردقب

 - ةيربجلاو ةيردقلا - نيقيرفلا نم حيحص ليلد لك نوذخأي ةنسلا لهأو

 هتئيشمو برلا ةردق ىلع لدي حيحص ليلد لك وه ةيربجلا عم يذلا قحلاف

 مئاق مهل لعف دابعلا لاعفأ نأ ىلع لدي امنإف ةلزتعملا عم حيحص ليلد لكو

 ةلصفنم اهقلخ هنأ ىنعمب دابعلا لاعفأل ىلاعت هللا ثادحإو .مهتردقب عقاو مهب

 مئاقلا لعفلا اذه هنم ثدح هنأ ىنعمب اهل دبعلا ثادحإو ءدبعلاب ةمئاق هنع

 اذهبو .'*”ةفلتخم ةفاضإلا ةهجف «هيف هللا اهقلخ يتلا ةئيشملاو ردقلاب هب

 اهب فصتي حئابقلا نم كلذ وحنو ملظلاو بذكلا : لاقي هنإف :لاكشإلا لوزي

 اهلعج دق ناك اذإ ءهل ةقولخم تناك نم اهب فصتي الو هل العف تناك نم

 موعطلا نم هريغ يف هقلخ امب فصتي ال هناحبس هنأ امك هريغل ةفص

 .'ناولألاو

 ديشر ثدحت دقل .بابلا اذه يف اضر ديشر جهنم نيبأ نأ نآلا ىقبيو

 ؛هبترأو هعمجأ نأ تلواحف ءًارثانتم ًاثيدح ناك هنكلو ءًاريثك ردقلا نع اضر

 .ردقلا نم هفقوم روصت هلالخ نم عيطتسأ «هنم ًايفاك ًاردق يل عمتجيل

 )١( :ص) هسفن ردصملا 007(.
 لقعلا فقوم :يربج ىفطصم :رظنا .يديرتام وهو «يرثوكلا دهاز :اذهب حرص (؟)

6 ). 

 .فرصتب (54 - 57/8) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (6)

 .(5141 )/55٠ ةنسلا جاهنم :ةيميت نبا :رظنا (5)

 .(177/8) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (©)
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 :لوألا ثحبملا

 ًاءدب ءردقلا ىف ةفلتخملا قرفلا فقومل ًاضفار ًافقوم اضر ديشر ذختا
 هتيجح تركنأو هتتبثأ يتلا ةلزتعملا ىلإ ملعلا تركنأ يتلا ىلوألا ةيردقلا نم

 بهذمب اوبهذمت نيذلا ةيرعشألا ىلإ ةيربجلاب ًارورمو .ةدارإلا تركنأ امك

 هذه يف ةيرظنلا نيملكتملا ةقي ةقيرط ضفر امك .همسا نم مهئربت عم ربجلا

 - لئاسملا نم اهريغ يف اهضفر امك - ةلأسملا

 ةماع نأل .ءبيجع نأش اهل ردقلا ةديقع نأ ىلإ الوأ اضر ديشر ريشي

 يهيدبلاو «تايرظنلا ةلماعم تلموع ةيهيدب» اهنأل نيملكتملا نم اهب ملعأ سانلا
 ءاملع نأ» كلذ ىف ببسلاو .200. . .كاردإلا نع دُعَب هيف ثحبلا داز املك
 ةدحالملا نم نيفلاخملا ىلع درلا يف ةيلقعلا ةيرظنلا ةقيرطلا اوكلس مالكلا
 ةيرظنلا لئاسملاو .ةيربجلاو ةيردقلاو ةلزتعملا ىلع ةرعاشألا درو «ةعدتبملاو

 ىفسلف بلاق ىف ردقلاو ءاضقلا ةلأسم تلخد كلذبو تالاكشإلاو تاهبشلا راثم

 ثحابم ىه امنإو . . . هلك كلذ قوف نآرقلاو «لاقلاو ليقلا هيف رثكو يرظن
 بهذم دجوي الو . . .هزئارغو ناسنإلا قلخبو هتدارإو هللا ةردقب قلعتت ةيفسلف
 دقو الإ فوصتلاو مالكلا لهأ نم نيملسملا ةفسالف اهب لاق يتلا بهاذملا نم

 ."70.. .مويلا ةبروأ ءاملع ضعب اهب لوقيو مهريغ اهلثمب لاق

 )1١( رانملا ةلجم )/541(.

 )9( هسفن ردصملا )17//1919(.

 همك



 هذه تدجو لب مهدحو نيملسملاب ةصاخ تسيل ةلأسملا هذه نإف كلذلو

 ردقلا نع لاؤسلاف «نايدألا ىلع ةقباسلا تافسلفلاو ةميدقلا نايدألا ىف ةلأسملا

 كلذل «ناسنإلا قلخ ذنم ةميدق ةلأسم هنأل ةفسلفلاو للملا لهأ عيمج ىلع دراو
 سيل هنإف «مالسإلا نيد ىلع ةهبش ردقلا دعي نم ىلع دري اضر ديشر نإف

 نأ بير الو .''”ةفسلف لكو نيد لك ىلع ةهبش ناكل كلذك ناك ولو «كلذك

 .الوق دحلملل عدي ال هل نآرقلا نايبو ردقلا ةلأسمل يمالسإلا لحلا

 ةعدب ىلإ راشأو «نيملسملا دنع ردقلا يف مالكلا ةأشن اضر ديشر نيبو

 هللا نأ» :يأ فنأ رمألا نأ تمعزو «ىلاعت هللا ملع تفن يتلا ىلوألا ةيردقلا

 نم ناك امك ."”(هتقو ىف ءىش لك .هداجيإ ديري ام ئدتبيو فنأتسي ىلاعت

 هلل نوكي نأ ريغ نم ًاضيأ ًافنأ هلعفي امنإف ًائيش لعف اذإ ناسنإلا نأ» مهبهذم
 ."”«لالقتسالا مامت كلذب لقتسم ناسنإلاف . . .كلذب قباس ملع ىلاعت

 ةباحصلا رصع ىف تثدح دق ةعدبلا هذه نأ ىلإ اضر ديشر راشأو

 لجر نع ةلاقملا هذه ذخأ هنأو /'”ينهجلا دبعم» وه اهاقلت نم لوأ نأو
 .©9ةقرفلا هذه رفك فلسلا نأ اضر ديشر ركذو ؟””(هيوسيس» همسا ىسوجم

 امك  ملعلاب اورقأ  ةلزتعملا مهو  ةيردقلا نم نيرخأتملا نإ مث

 ءايشألاب ًايلزأ ًاملع ىلاعت هلل نأب اوفرتعا مهنم نيرخأتملا نإ» : لوقي
 ةدارإلا ىنعم نأ عم دابعلا لاعفأب قلعتت ةدارإ هل نوكي نأ اوركنأ مهنكلو

 كا ل1 . 6202 . 1

 .ةدارإلل مهراكنإو ملعلا مهتابثإ يف نوضقانتم

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )؟١//١919 - ١98(.
 )195/١7(. هسفن ردصملا (9)

 .هسفن ردصملا (9

 يف «ةباحصلا نمز ردقلاب ملكت نم لوأو «ةرصبلا ليزن - ينهجلا هللا دبع نب دبعم :وه (5)

 )١46/١5(. ريسلا :ىبهذلا .هتعدب ىلع تقولا ءاملع نم ناكو ؛نيعباتلا دادع

 .(091/) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :عم نراقو (43/1١؟) رانملا ةلجم ()
 )4//17١1-7١6(. ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :عم نراقو )١97/1١7(« رانملا ةلجم (5)

 .(7١/95١؟) رائملا ةلجم (0

 همما/



 الغ» :لوقيف  ةيردقلا بهذم ىلإ راشأ ام دعب  ةيربجلا نع ثدحتي مث
 ىلع اوفقو نورخآ مهدعب ءاجف فرح ىلع هللا اودبعو فرط يف اوفقوف كئلوأ
 الو لمع هل سيل ناسنإلا نإ :اولاقف «ةيربجلا مهو «مهفرطل لباقملا فرطلا
 نأ ريغ نم «رادقألا حاير اهكرحت ءاوهلا يف ةقلعملا ةشيرلاك وه امنإو «ةردق

 «ةيربجلا اهب تجتحا ىتلا ةجحلا امأو .0©2... .رايتخا الو ةدارإ اهل نوكي

 ةهبشلا هذه ىلع بيجي اضر ديشر نكلو «باتكلا يف تباثلا ملعلا يهف
 هلعفي هنأ يفاني ال ؛اذك لعفي ًانالف نأب ةدارإلا وأ ملعلا قلعت نإ» :هلوقب

 اذهبو ...شعترملا ةكرحك ًارطضم هلعفي هنأب ملعلا قلعت اذإ الإ «هرايتخاب

 الت نمو ةيربجلا نأ اذه نم نيبتو ءًاثبع عيرشتلا نكي ملو «فيلكتلا حص
 ."”0.. .رايتخالا ىنعم نع اولفغ دق .مهمساب مسي ملو مهولت

 اضر ديشر نإف «ةيردقلا بهذم نم ًارثأ أوسأ ربجلا بهذم نألو

 نيب ناك ...» :ةمألا ىف ءىيسلا هرثأ ًائيبم لوقيف «هتيانع نم ديزمب هصخي
 هلاعفأ عيمج يف رطضم ناسنإلا نأ ىلإ تبهذ ةيربجلا ىمست ةفئاط نيملسملا
 عزانم نم نوملسملا هدعي ةفئاطلا هذه بهذمو ...رايتخا هبوشي ال ًارارطضا
 ةمألا نم اوعزن نيذلا ةيربجلا مه كئلوأ» :لوقيو ."”2...ةدسافلا ةفسلفلا
 ةيقب مهتساد ىتح «لسكلاو لومخلا ةيواه يف اهومرو لمعلاو طاشنلا حور
 ةيربجلا اهدشني يتلا تايبألا نمو .©2”2...مدعلا عيلالب اهعلبت تداكو ممألا

 :مهضعب لوق مهبهذم روصت اهنأل

 يئارلا اهيأ نيح لك يف هيلع ةيراج رادقألاو دبعلا ةليح ام

 ءاملا لتبت نأ كايإ كايإ هل لاقو ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 ىئارلا بطاخي لئاقلا اذه» :الئاق تيبلا اذه ىلع اضر ديشر دريو

 لاتحي دبعلا ىري ذإ هرظن تحت امع هلايخ يف امب ىفتكا هنإف ىري ال وهو

 .هسفن ردصملا )١(

 6١١(. /#) هسفن ردصملا (0)

 .(5597/”) رانملا ةلجم (9

 .(595 /") هسفن ردصملا (59)
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 وه امك لمعيو لاتحي هتلعج يتلا يه رادقألاو .هتليح ام لأسي ال وهو

 ءاهقلي مل نم مهنمو ميلا يف مهسفنأ اوقلأ سانلا ضعب نأ هنمو .دهاشم

 مهلك اوناكل ًافوتكم ميلا يف ىقلُي ناسنإ لك ىلع تمكح رادقألا تناك ولو

 , 2306... .ءاوسب مه امو ءاوس

 دقو «ةيرعشألا مه همسا نم اوأربتو ربجلا بهذمب اوبهذمت نيذلاو

 نيبو مهبهذم ىلع لمحو ء«هيلإ اوبهذ امل ًاضراعم ًافقوم اضر ديشر ذختا

 لوقي ءمهرداصم نع القن حلاصلا فلسلا بهذم دروي نأ دعبف .هداسف

 الإ دئاقعلا بتك نم نوفرعي ال نيذلل انه مالكلا اذه اندروأ» :هءارق ًابطاخم

 ةردقل الو اهتاببسم يف بابسألل ريثأت ال نأب ةلئاقلا ةيرعشألا يرخأتم بتك

 بساك دبعلا نأو ءببسملا دنع ببسلا قلخي هللا نأو ءهلمع ىف ناسنإلا
 ."”«. . .ةقيقحلا يف هيلع روبجم رهاظلا يف هلمعل

 ىلاعت هلل قلخ يه لاعفألا نأ مهلوق يف ًاضيأ ةيربجلا بهذم دريو
 فصويو هيلإ دنست هلاعفأ نإ) :لوقيف ءطقف اهلحم هنأل ناسنإلل بسنت اهنأو

 .206.. .اهلحم هنأل ال ءهنع ردصتو هب موقت اهنأل اهب

 عقت يتلا ةفسلفلاو لادجلا اذهل اوتفتلي ال نأب هءارق اضر ديشر دشريو

 .ىلاعت هللا عم بدألا ءوس نم لادجلا اذه دعيو '””ةيرعشألاو ةلزتعملا نيب
 نم ةماعلا ةديقع تدسفأ ىتلا ىه تافسلفلا كلتو ةقيرطلا هذه نأ ىريو

 لدي ام مهمالك يف ىرتف ءرمألا مهيلع طلتخا نيذلا «نيرخأتملا نيملسملا

 «تافسلفلا هذه ببسب مهدئاقع بارطضال ربجلا ىلع ةراتو ردقلا ىلع ةرات

 لئاسملا يفو «ةيربج نيدلا ةماقإب ةقلعتملا لئاسملا يف اوحبصأ مهنأو

 .ةيردق ايندلاب ةقلعتملا

 )١( هسفن ردصملا )8/؟  585(.

 رانملا ةلجم (؟) )9/١١١(.

 .(585/4) رانملا ريسفت ()

 .(0/6١0و ؟٠/#) هسفن ردصملا (5)

 .(17//1919) رانملا ةلجم (6)
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 لك يفو - ردقلا ةلأسم يف  اضر ديشر يأر يف قحلا بهذملا امأو

 .©"7-لاصلا فلسلا بهذم وهف ةلأسم

 يف حجن دقو ءردقلا يف فلسلا بهذم ررقي نأ اضر ديشر لواح دقل

 بتكلا ىلع ًادمتعم ناك .ءلاح لك يف هنكلو ءاليلق رثعتو «نايحألا بلغأ

 بتك نم اهريغل ال اهل ًاحجرم ةلأسملا هذه يف فلسلا بهذم نيبت يتلا
 ءالؤه بتك نود ءاهيلإ عوجرلاو اهب ءافتكالا ىلإ ًايعاد «نيملكتملا
 .("”نيملكتملا

 )١( رانملا ةلجم :رظنا )؟١/١95 2 1١980( رانملا ريسفت و )60/8(.

 )0( رانملا ةلجم :رظنا )9/41١  ١١٠١(.

 نحال



 :ىناثلا ثحبملا

 :لوالا بلطملا

 ةغل ردقلا فيرعت

 غلبم» ىلع لدت ةحيحص ةيلصأ فرحأ ةثالث نم ةملكلا هذه نوكتت

 ةيعون ناعم ةيلصألا يناعملا هذه نع عرفتيو ,''"(هتياهنو ههنكو ءيشلا

 : ةيلصألا ىناعملل ةبسانم

 .ردَفلا كلذكو هغلبم يأ :اذك هرذق :لاقي .ءيش لك غلبم :رذقلاف

 هّللا ءاضق :رذقلاو ىرذقأ هترذقو «ريدقتلا نم هرَدُقَأَو هُرِدُأ ءىشلا تردقو

 ."”ضيأ رّدَّقلا وهو .هللا اهدارأ ىتلا اهتاياهنو اهغلابم ىلع ءايشألا ىلاعت

 هللا ملعب ناميإلا :ينعي هنأ لصفلا لوأ تنيب امك :وهف ءاعرش امأو

 مهتردق تابثإ عم هدابع لاعفأل هقلخو هتئيشمو هتدارإو هتباتكو «قباسلا ىلاعت

 ."7لاعفألا هذه ىف ةرثؤملا

 .(57/0) ةغللا سيياقم مجعم :سراف نبا قفز

 نباو ١9(«2 - 18/9) ةغللا بيذهت :يرهزألا :ًاضيأ رظنا و «(5” :ص) هسفن ردصملا (9)

 .اهدعب امو (200 :ص) ليلعلا ءافش :ميقلا نبا :رظنا (5)

 هوا



 نيظفللا نيذه دورو ًاعبتتم ءاضقلا كلذكو ردقلا اضر ديشر فرع دقل

 فلسلا نأ :يه ةماه ةظحالم ىلإ راشأ كلذ لبق هنكلو .ميركلا نآرقلا يف

 دعب ترهتشا اهنإ مث «ردقلا» ةلأسمب ةلأسملا هذه نوفرعي اوناك هللا مهمحر

 عطتسأ مل ةظحالملا هذه ةيمهأ ىلع يننإو .'”«ردقلاو ءاضقلا» مساب كلذ

 .ةيمستلا يف ةفاضإلا هذه لخدأ نم لوأ ةفرعم

 ٌُرْذَقلا» :لاقف نآرقلا يف  ءاضقلاو  ردقلا ىنعم اضر ديشر نيب مث

 :ىنعمب نآرقلا يف تدرو ظافلأ ءريدقتلاو رادقملاو ءاهنوكسو لادلا حتفب

 ىلع يرجي نيعم هجو وأ دودحم نزو وأ صوصخم سايقمي ءيشلا لعج
 لدتسي قفط مث .©"”...بيترتلاو ماظنلا ىنعم يف ةلخاد يهف «ةمولعم ةنس
 آم هلَمَّسلا نم 5 # :ىلاعت هلوق اهنمو ءزيزعلا باتكلا تايآب كلذ ىلع
 هلوقو .«'”ماظن هل نيعم رادقمب يأ» :لاق ."”4ِضّيَألا يف ُهَّنَكَنْأك ٍرَمَهِب
 ام رادقمب : يأ» :لاق 00 َىرَدَقب يدر َتلاَش م ِكَمتلأ تم لي :ىلاعت

 و قنأ لكم ُلِحع اَم ملي هنأ : ىلاعت هلوقو «" ءءاملا نم ٍداو لك هعسي
 امك  ىنعملاو :"0409 ٍراَدْفِمِي ُمَدْنِع ِءْنَش ّلُكحَو اادَرَ اَمَو ماكيتألا ٌُضيِني

 سيماونو ًانئس هتاقولخم نم ءيش لكل نأ :يأ» :  ديشر خيشلا لوقي
 ماحرألا قولع ةدايزو ءاهمقعو ثانإلا لمح يف هتنسك ةمظتنم ريداقمو
 0(. .اهصقنو

 هيناعم عبتتيف «ءاضق» لاب قلعتي اميف ءيشلا سفن اضر ديشر لعفيو
 وأ الوق ءيشلا يف مكحلا يف لصفلا ىنعمب ءاضقلا درو» :الئاق باتكلا يف

 )١( رانملا ةلجم :اضر ديشر :رظنا )19/11(.
 رانملا ةلجم (؟) )؟١1/١95(.

 )١4(. ةيآلا «نونمؤملا ةروس (6)
 )١95/١5(. رانملا ةلجم (4)
 )١07(. ةيآلا ءدعرلا ةروس (5)
 )١95/١7(. رانملا ةلجم (5)
 .(4) ةيآلا ءدعرلا ةروس 70

 )١95/١1(. رانملا ةلجم (8)



 تايآب لدتسي 8ث 3 ” هئاهنإو ءيشلا مامتإ ىنعمبو «هب مالعإلا ىنعمبو ءالعف

 دي ا ادع لأ َكّيَر ىَضقو# :ىلاعت هلوق اهنمو ءاذه ىلع باتكلا

 :ىلاعت هلوقو ©”(هلوسر ىلع لزنملا هباتك يف الوق كلذب مكح يأ» :لاق

 0 لصفنيو مكحي يأ» :لاق 04 ركع متت هندي ىضقي كلير نإ

 7463 ةيحيصُم َنيِحصُم عوطقم ِةالْؤََع راد تأ رْمألا َكِلَد ِهْبلِ 2 :هلوقو

 ."هعوقوب رابخإلاو كلذب مالعإلا» : يأ
 هلوقب دهشتساو «"”ةئيشملا ىنعمب درو ظفللا اذه نأ ديشر خيشلا ركذو

 *140©) نوم نك مل ُلوْعَي أَنه (منآ مم دو "نيزآلاو تول يربط : ىلاعت
 سْيَلَوأ# :ىلاعت هلوق التو «2"'””ةدارإلا ظفلب درو ىنعملا اذه نأ ىلإ راشأ مث

 ويملأ ُنّلَخَأ َوْهَو َكَب ْمُهَلْنِم َنْلَي نأ ع ردي ٌضَرَأْلَو توسل َقَلَح لأ
 2174029 وكم نك مل لوي نأ نأ اًكيَس َداَرَأ آَذإ دهرمأ آَمّنِإ

 نالدي امهنأ ىلإ اضر ديشر بهذيف «ردقلاو ءاضقلا» نيب ةقالعلا امأو

 - هتدارإو هللا ملع قلعت. ..» :وه ءاضقلا نأ ىريف «نيفلتخم نيينعم ىلع

 هوجولا نم صوصخملا هجولا ىلع نوكي ءيشلا نأل لزألا يف  نالوق

 .""”(لزألا يف قبس ام قفو ىلع لازي ال اميف ءايشألا عوقو ردقلاو «ةنكمملا

 .ىضق (574 :ص) تادرفملا :بغارلا عم نراقو «(915/1١؟) رانملا ةلجم )١(

 .(7) ةيآلا «ءارسإلا ةروس (؟)

 .(1١91/1١؟) رانملا ةلجم (9*)

 .(8) ةيآلا ءلمنلا ةروس (8)

 )١197/17(. رانملا ةلجم (8)

 .(55) ةيآلا ءرجحلا ةروس (5)

 .(1١91/1١؟) رانملا ةلجم 690

 هسفن ردصملا (6)

 )/١19(. ةيآلا «قرقبلا ةروس (9)
 )٠١( رانملا ةلجم )؟١1/١95(.

 )١١( ةيآلا ءسي ةروس )857(.

 )١5( رانملا ريسفت :رظنا و «(017/0) رانملا ةلجم ) ١198/4(.

 هو



 ديشر هركذ ام سكع اهنم «ىرخأ لاوقأ هذه ةقالعلا ىف ءاملعللو
<7 

 ."0فدارتلا اهنمو ءاضر

 :يناثلا بلطملا

 ًاعرش ردقلاب ناميإلا

 قيرط هتداعك دعبتسي نأ دعب  ردقلاب ناميإلا ىنعم ديشر خيشلا نيبيو
  ؟”«ةفسلفلا هذه ءانع سانلا فلكي ال ةرطفلا نيد» نأل مهتايرظنو نيملكتملا

 ىلع قباس ردقو ماظنو ةمكحب ءيش لك قلخ ىلاعت هللا نأ وه» :لوقيف

 ."””(ةماعلا ننسلا هيلع يرجت لعفلا

 ال هنأو ءماظنو ردقب ءيش لك قلخ هللا نإ» :رخآ عضوم يف لوقيو
 هل نأو ءٍءطب الو فلخت الب عقي هدارأو ًارمأ ىضق اذإ هنأو ءءيش هزجعي

 ءاهل يعيبط رثأ وه ءازج مهلامعأل نأو اهوفرعي نأ مهل يغبني سيماونو ًاننس
 :ِِكَع هلوق ىنعم يفو 6 ةرخآلا يف همامتو ايندلا يف هضعب نوكي

 يف يرجي رشلاو ريخلا نم الك نإ :لاق '””هرشو هريخ ردقلاب نمؤتولا
 .00©2. . .ةغلابلا ةمكحلا اهتضتقا بابسأو ننسو نيزاومو ريداقمب نوكلا

 اهنمو  ردقلا تابثإ ىلع اهب دهشتسيل تايآلا نم ًاددع دروي نأ دعبو
 نم ملعف» :الئاق قلعي "04) ا ٌدَ وَع لح َنَكَو : ىلاعت هلوق وم وك

 يتلا يه - هللا باتك يف ريدقتلاو رادقملاو ردقلا ةديقع نأ اهلك دهاوشلا هذه

 راونألا عماول :ينيرافسلا :رظنا و ««ىضق» (578 :ص) تادرفملا :بغارلا :رظنا )١(
 .(1560و ١5١ :ص) تافيرعتلا :ىناجرجلاو .ىناث لآ ةقفن ىلع .ط )١/15”(

 ْ 000 .0199/15) رانملا ةلجم (0
 .هسفن ردصملا (9)

 0( :ص) هسفن ردصملا قفز

 .4 :ح ؛ناميإلا :ك «حيحصلا :ملسم (©)

 .(1١1/١١5؟) رانملا ةلجم (5)

 .(؟) ةيآلا «ناقرفلا ةروس (0
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 «ةدرطم ًاننسو ًامكحم ًاماظن نوكلا اذهل نأ باتكلا اذهب نينمؤملا ملعت

 الو للخ نمحرلا قلخ ىف سيل هنأو «تاببسملاب بابسألا اهيف تطبترا

 ىف فانئتسا ال هنأو «دادبتسا للخ الو تافداصم تافذق هيف الو «توافت

 .00©2. . .دادمإلاو داجيإلا

 ردقلا ىنعم يف ةماه رصانع نمضتي اضر ديشر مالك نأ مغرو
 :يهو ءاهيلإ ترشأ ىتلا ناكرألا ضعب ًاصقان ودبي هنأ الإ هب ناميإلاو

 نم ًائيش ركني ال اضر ديشر نأ الإ .قلخلاو ةدارإلاو ةباتكلاو قباسلا ملعلا

 نأ مهاوعدو قباسلا ملعلاب مهف ةارتعا مدع ىلوألا ةيردقلا ىلع ركني وهف .كلذ

 ام أدتبيو فنأتسي هللا نأ» اضر ديشر لوقي امك وأ فنأتسم يأ :فنأ رمألا

 مهنم نيرخأتملا ىلع ركني هنأ امك ."02...هتقو ىف ءىش لك هداجيإ ديري
 عوقو يه ةدارإلا» نأ عم  ملعلا مهتابثإ عم  ىلاعت هللا ةدارإل مهراكنإ

 نيرصنعلا نيذه اضر ديشر تبثي ًاذإف ."”(هملع بسح ىلع ملاعلا نم لعفلا
 ثحبلا نإ :لوقي هنإ ىتح «ةدارإلاو ملعلا :امهو :ردقلا فيرعت يف نيماهلا

 ةدارإلاو ملعلا يف ثحبلا عباوت نم وه  ردقلا - عوضوملا اذه يف

 ةجاحب نحنف كلذلو .نيرصنعلا نيذه تبثأ ردقلا تبثأ نمف .«ةيهلإلا
 ملعلا :يهو اهتركذ يتلا ةعبرألا ردقلا رصانع نم اضر ديشر فقوم ةفرعمل

 .قلخلاو ةدارإلاو ةباتكلاو

 )١( رانملا ةلجم )؟١/١946(.
 ) )90.(195/1؟) هسفن ردصملا
 ) )9.هسفن ردصملا

 )"/494٠(. هسفن ردصملا (:4)

 ههه



 :ثلاثلا تحبملا

 ا ل ل م ل ا 22 22 2 22 2 ل

 ردقلا ناكرأل اضر ديشر نايب

 اضر ديشر تسبثأ دقو .قلخلاو ةدارإلاو ةباتكلاو ملعلا : ناكرأ وأ «بتارم

 :ىلي امك بتارملا هذه

 اذه بجومب اومسق دق سانلا نإو «قباسلا ملعلا اضر ديشر تبثأ دقل
 ةيربجلا لاوقأ در امك ؛ملعلا يف ةلزتعملا لاوقأ درو ءديعسو يقش ىلإ ملعلا

 ىلاعت هللا ملع امأ» :ملعلا تابثإ يف لاقف ءربجلا ىلع ملعلاب مهجاجتحا يف

 ينعيو .''”«ًاضيأ ةيلزأ ةميدق هيف ةمسقلاف ءهتيلزأب يلزأ ءهمدقب ميدق وهف
 عوقو ردقلا» :رخآ عضوم يف لوقيو .ديعسو يقش ىلإ سانلا ةمسق كلذب

 ناك الإو «عقاولل اقباطم الإ نوكي ال ملعلاو .ملعلا بسح ىلع ءيشلا
 ."”(...لاحم وهو ءعقاو ريغ عقاولا :وأ ءالهج

 نيرخأتملا نأ الإ «قباسلا هللا ملع نوركني نولوألا ةلزتعملا ناك دقل

 .(198/5) رانملا ريسفت (9)
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 اوركنأو ملعلاب اورقأ امدنع  اضر ديشر يأر يف - اوضقانت مث هب اورقأ مهنم

 ملعلاب اورقأ نيذلا ةيردقلا ىلع در ًافنآ هتلقن يذلا همالك يفو «""”ةدارإلا

 ."”ردقلا ةلأسم يف هتيجح اوركنأ مهنكلو

 اضر ديشر مهيلع دريف «ربجلا ىلع ملعلاب نوجتحي مهنإف ةيربجلا امأو
 هلعفي هنأ يفاني ال اذك لعفي ًانالف نأب ةدارإلاو ملعلا قلعت نإ» :هلوقب

 نكلو «شعترملا ةكرحك ًارطضم هلعفي هنأب ملعلا قلعت اذإ الإ «هرايتخاب
 حص اذهبو .مهنع ًامغر ال اهيلعاف ةدارإب :يأ «ةيرايتخا دابعلا لاعفأ

 مهولت الت نمو ةيربجلا نأ اذه نم نبيتو .ًاثبع عيرشتلا نكي ملو .«فيلكتلا
 ."70. . .رايتخالا ىنعم نع اولفغ دق ءمهمساب مسي ملو

 وه ملعلاو ءباوصلا وه ملعلا تابثإ نم اضر ديشر هيلإ بهذ امو

 نولوقي مهنأب اضر ديشر مهيلإ راشأ نيذلاو .؟”ةيردقلا ىلع ةنسلا لهأ ةجح
 يتأيسو «مهبهذم نايب قبس دقو «ةيرعشألا مه همسا نم أربتلا عم ربجلاب
 .ردقلا يف قرفلا نم اضر ديشر فقوم نايب - هللا ءاش نإ -

 ةجرد يف «ملعلا عم طبترت يتلا ةيهلإلا ةباتكلا اضر ديشر تبثأ

 نيب مث ملعلاب اهتقالع نيبو ًاعرشو ةغل اضر ديشر اهفرع دقف ءةدحاو
 .ةباتكلا هذه نم ةمكحلا

 ءءيشلاب ملعلا طبض نع ةرابع ةباتكلا» :لاقف ةباتكلا اضر ديشر فّرع
 قلعت اهب قلعتي امنإو نيوكتو داجيإ قلعت ءايشألاب قلعتي ال هسفن ملعلاو
 نوكي ام ىلع ءيشلا بتكي امنإو «ميتحت الو رابجإ الف «ةطاحإو فاشكنا

 )١( رانملا ةلجم )١193/117(.
 .(578/5؟) ةنسلا : هللا دبع :رظنا (؟9)

 ٠١(. :ص) ءافشلا :ميقلا نبا عم نراقو «(01 51١١ /) رانملا ةلجم ()

 .(845 2 "80/5؟) ةنسلا : هللا دبع :رظنا (5)

 هوا/



 .كلذك ةباتكلا يف لاقي ملعلا يف لاقي

 امو «ةيردقلا ىلع ةجح ملعلا نوك هجول اضر ديشر نايب قبس دقلو.''"«هيلع

 هذه ىلع لي ىبنلا ثيداحأو باتكلا تايآب اضر ديشر لدتسيو

 2 ال ِبْيَمْلأ حِتاَنَم ٌمدنهَو# :ىلاعت هلوق اهب لدتسا يتلا تايآلا نمف .ةباتكلا

 0000 ا لا 7 عرب سم الساس 6 سال طس سم . ص صمم آو ىلإ تروععم
 الو اًهمَلَعَي الإ ٌمقرو نمي طقش امو رحبلاو ربل ىف ام ٌرلعيو وه الإ اهملعي
 :لاق 469 نيم بتك يف الإ سباب الع بطر الو ٍضْرأْلا ٍتملَظ يف ٍةَََح 8 5 ١ يرعحح | د 7 ل 000 «س ند مجم 20 د هوم

 ءاملع روهمج# :لاق مث ."”تايآ اهرسفن يتلا ةبآلا هذه ىنعم يفو»
 يتلا ثيداحألا اهترسف دحاو ىنعم يف اهلك تايآلا هذه نأ ىلع مالسإلا
 هللا ىضق امل» ثيدح :اهنمو «ثيداحألا ضعب دروأ مث .« ”'اهرهشأ درون

 تبلغ يتمحر نإ : - شرعلا قوف هدنع وهف  باتك يف بتك قلخلا
 تاوامبملا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم بتك هللا نإ» :اهنمو :©*”يبضغ
 :لاق مث ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :اهنمو 2 ”(ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو

 ."”«ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ىرجف «بتكا
 ءظوفحملا حوللاو يهلإلا ملقلاب نمؤت نأ فلسلا بهذمو» :لاق مث

 اذه يف نوكيو ناك ام عيمج هئاصحإو قلخلا ريداقم نم حوللا يف بتك امو

 يف انتسيقأو انءارآ مكحن نأ ريغ نم ةمايقلا موي ىلإ هنيوكت ءدب نم ملاعلا
 .,20(...كلذ نم ءىش ةفص

 اذهل لعج نأ هتمكح نم ناك اذإو :لوقي ةباتكلا هذه ةمكح نعو

 )١( رانملا ةلجم )١5/575(.

 .(09) ةيآلا ءماعنألا ةروس (؟)

 81/١(.  ا89/١/1/) رانملا ريسفت (*)

 .هسفن ردصملا (1؟)

 ىلا َرُمَط :ىلاعت هلوق يف ءاج ام :باب .قلخلا ءدب :ك ؛حيحصلا :يراخبلا هاور (6)
 .8194 :ح 4. .مديِسب رم َقَحْلأ اَوَدْي

 ١15. :ح ءردقلا :ك ءحيحصلا :ملسم هاور (5)
 47٠١. :ح ءردقلا يف باب ءةنسلا :ك :دواد وبأ هاور (5896) (0

 57/١(.  ا/١//) رانملا ريسفت ()
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 وه ًاميظع ًاشرع ءميظنتلاو ريدقتلا نم ةجرد ىلعأب رادي يذلا ميظعلا كلملا

 باتك كلذل نوكي نأ ناقتإلاو ةمكحلا لامك نم نوكي الفأ ءريبدتلا ردصم

 .""”2.. .ىلعألا لثملا هللو «ىلب ؟نيناوقلاو مظنلا

 ةمكحل ىرخأ هجوأ عم ضراعتي ال ديشر خيشلا نم هيجوتلا اذهو
 ةكئالملا ةباتك مث لزآلا يف ريداقملا ةباتك نإ .فلسلا نع تيور ةباتكلا

 ىري الف  ةمايقلا موي - نيباتكلا نيذه ةنراقم مث اهعوقو دعب دابعلا لاعفأل

 طيحملا هملعو ىلاعت هللا ةردق نيبي امم وهل دحاو فرح ىف ًافالتخا امهنيب

 ."'ةمكح كلذب ىفكو ؛ءيش لكب

 :ثلاثلا بلطملا
 ةدارالا

 ربتعا هنأ تركذ نأ قبس دقو ةدارإلا ًاضيأ اضر ديشر تبلأ دقو

 ناهربلاب تبث» :لاقو «ةدارإلاو ملعلا يف ثحبلا ليبق نم ردقلا يف ثحبلا

 لاقو ."”0...رايتخاو ةدارإ نع تانكمملا ىف ةفرصنم ىلاعت هللا ةردق نأ

 ملع نع اهنأل خسفلا لبقت الو ريغتت ال ىلاعت هللا ةدارإ» :رخآ عضوم يف

 ىلع اضر ديشر ركنيو .1(...نكمم لك يف ةفرصتم هّللا ةردقو ...مأت

 ىلاعت هل نوكي نأ اوركنأ» مهنكلو قباسلا ملعلاب اورقأ نيذلا ةيردقلا يرخأتم

 ىلع ملاعلا نم لعفلا عوقوو ةدارإلا ىنعم نأ عم «دابعلا لاعفأب قلعتت ةدارإ

 دابعلا لاعفأ يف ةرثؤملا ىلاعت هللا ةدارإل هتابثإ عمو ."70...هملع بسح
 قلخ» ىلاعت هللا نإف «هلاعفأ ىف ةرثؤملا ًاضيأ ناسنإلا ةدارإ اضر ديشر تبغي

 )١( رانملا ريسفت )/ا/لالا5  59/8(.

 ١7(. :ص) ءافشلا :ميقلا نبا :رظنا (9)

 )"/6١١(. رانملا ةلجم ()

 )*/60١١(. هسفن ردصملا (5)

 .(7١195/1؟) رانملا ةلجم (6)
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 اهب فصويو هيلإ دئتست هلاعفأ نأو ...رايتخالاب العاف ًاديرم ًارداق ناسنإلا
 مات ريغ» ناسنإلا نإف كلذ عمو .02"2.. .هرايتخاب هنع ردصتو هب موقت اهنأل
 ."”«ملعلا الو ةدارإلا الو ةردقلا

 هدابع لاعفأ ىلع هللا ةردق مدعب نيلئاقلا ةلزتعملا اضر ديشر قراف اذهبو

 :مهلوق مهيلع بيعيو ناسنإلا ةدارإ ريثأتل نيركنملا ةيرعشألاو ءاهل هتدارإو

 ."”(.. .هلمع يف ناسنإلا ةردقل الو اهتاببسم يف بابسألل ريثأت ال نأب»

 نم لسرلا عامجإ اهيلع لد دق - ةئيشملاو ةدارإلا ةبترم - ةبترملا هذهو
 يتلا ةرطفلاو .هللا دنع نم ةلزنملا بتكلا عيمجو «مهرخآ ىلإ مهلوأ

 بجوم دوجولا ىف سيلو «نايعلاو لوقعلا ةلدأو هقلخ اهيلع هللا رطف

 .“”نكي مل أشي مل امو ناك ءاش امف «هتدارإو هدحو هللا ةئيشم الإ ىضتقمو

 :عيارلا بلطملا

 قلخلا

 بتكلا عيمج هيلعو لسرلا نيب هيلع قفتم ءيش لكل ىلاعت هللا قلخو
 ةمألا هذه سوجم كلذ يف فلاخو ءرابتعالاو لوقعلاو ةرطفلاو ءةيهلإلا

 نيقلاخلا مه مهولعجو .هقلخو هتئيشمو هتيبوبر نع هدابع تاعاط اوجرخأف

 ."”هقلخو ىلاعت هللا ةئيشمب اهل قلعت الو ءاهل

 نمؤن اننإ» :هل ًاتبثم اضر ديشر لوقي ردقلا ناكرأ نم ماهلا نكرلا اذه نعو

 .0"2(. . .هتمكحو هرايتخاو ءهتدارإو هتردقب ءىش لك قلاخ وه ىلاعت هللا نأب

 :هسفن يف تباث امهنم لك نارمأ انهو» :رخآ عضوم يف لوقيو

 )1١( رانملا ريسفت )05/8(.

 )١96/5(. هسفن ردصملا (0)

 .(81/9) رانملا ةلجم (9)

 68١(. :ص) ءافشلا ميقلا نبا :رظنا (4)

 4١(. :ص) هسفن ردصملا (©)
 .(577 :ص) يدمحملا يحولا (6).



 تاقولخملا نم عونلا اذه نأ :امهيناثو «ءيش لك قلاخ هللا نأ :امهدحأ

 الو ةردقلا مات ريغ هنكلو رايتخاو دصقب هلامعأ لمعي ناسنإلا ىمسي يذلا

 .©00.. .ملعلا الو ةدارإلا

 ىلاعت هللا ةدارإل ةعبات هتئيشمو ناسنإلا ةدارإ نإف حيحصلا وه اذهو

 ."7409 تييلعلا ّبَر هنأ هَنَي نأ الإ َنوُمَتَت اَمَو» هتئيشمو
 ببس تناك نيتللا نيتقيقحلا نيب اضر ديشر عمجي فيك نكلو

 امك  اهنم ًابناج مهنم قيرف لك حجرو «ةيرعشألاو ةلزتعملا نيب فالخلا

 :لاؤسلا اذه ىلع اباوج اضر ديشر لوقي ؟ لصفلا اذهل ديهمتلا يف ترشأ

 ةمكحو ماظنو ردقب قلخي هنأو ءيش لك قلاخ ىلاعت هللا نأ لوقلا ةلمجو»

 قلخ هنأو ...هرمأو هقلخ يف ميكح هنأو ًاثبع الو ًافازج الو ًافنأ ال ءنئسو

 اهب فصويو هيلإ دنتست هلاعفأ نأو ...رايتخالاب العاف ًاديرم ًارداق ناسنإلا

 هللا ةئيشم ىلإ بسنتو ءاهلحم هنأل ال «هرايتخاب هنع ردصتو هب موقت اهنأل
 فرصتلا اذه هل ىطعملاو .«ءتافصلا هذهب هل قلاخلا وه هنإ ثيح نم

 لكل هريدقتو ردقب ءايشألل ىلاعت هقلخ ىنعمو» :لوقيو ."”«...رايتخالاو
 ملع نع تاببسملا ردق ىلع بابسألا اهيف لعج ماظنب اهقلخ هنأ :ءيش

 .”(...ردقلا وركنم معزي امك ًافنأ الو ًافازج ًائيش قلخي ملو ةمكحو
 مل ةلزتعملا نإ .بعصلا نطوملا اذه يف رثعت دق ديشر خيشلا نأ قحلاو

 يه هلامعأب ناسنإلا اهب موقي يتلا ةردقلا نأ اوركني ملو بابسألا اوركني

 نكلو «'*”هناحبس هللا نم ةردقب لمعي ناسنإلا نأ نوري مهنإ «ىلاعت هللا نم
 اهنأ عم ةقيقحلا ىلع ةيرايتخالا دابعلا لاعفأل ىلاعت هللا قلخ يف فالخلا

 هل قولخم دوجولا يف ام لك نإ» :نولوقي ةنسلا لهأو :ةهادبلاب مهنم ةعقاو

 يذلا وهو «نكي مل أشي مل امو ناك ءاش ام «هتردقو هتئيشمب هقلخ «ىلاعت

 )١( رانملا ريسفت )١98/5(.

 .(؟9) ةيآلا ءريوكتلا ةروس (6)

 .(55/8) رانملا ريسفت (6)

 .(585/8) هسفن ردصملا (5)

 .(46 9 ؟ :ص) ةلزتعملا :نسح يدهز :رظنا (5)
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 «يدهيو لضيو «ينغيو رقفيو «لذيو زعيو «عفريو ضفخيو «عنميو يطعي

 ءاشي نم ردص لعجيو «مالسإلل ءاشي نم ردص حرشيو «يقشيو دعسيو

 لعج دقف "43 َنَمَت اَبَو ْمَفلَح ُهَنَلَوط :ىلاعت لاق ."'”اجرح ًاقيض
 «"ام» نإف ءمهلومعم قلاخو مهقلاخ هنأ ربخأو مهل ةلومعم ةتوحنم مانصألا

 اقلاخ ناك اذإو «مانصألا نم هنولمعت ام قلخ :دارملاو .«يذلا ىنعمب انهه

 ."”دابعلا لاعفأل قلاخ هنأ ىلع لد ءلعفلا رثأ هيفو لومعملل

 ىف قلخي دق ىلاعت هللا نأ اوملس ةلزتعملا نإف .ءىرخأ ةيحان نمو

 م ع ُبْلَهْنَول :ىلاعت هلوق يف امك ؛ءازجلا ليبس ىلع ًاقوسفو ًارفك دبعلا
 ضب رك مهبولُق ىط :هلوقو .4َوّرع ليَ وب أيْ 1 امك ْحْهَرتَ
 نأ مولعملا نم مث .74"2مُهبوُنُم ُهَّنأ مان اَوْعاَر اًملف# :هلوقو 014 ل
 هيلع ملا يمحو اهيلع ىرجي هل اسكو دبعلل دآعف نركي تاقولخملا هذه
 ًءادتبا هقلخي اميف تابثإلا لهأ دنع لوقلاف «ىلاعت هلل ةقولخم ىهو «باقعلاو

 ."”هجولا اذه نم ًءازج هقلخي اميف لوقلاك

 اهنإ :ليق .دبعلل لعفو برلل لعف يه :لوقي نم لوق اذه ليق نإف
 ريغ ةنسلا لهأ دنع لعفلاو «هب ماق ام هلعف اذإ ء«هل لعف ال برلل ةلوعفم

 :دبعلا ةردق يف نولوقي امك ءدبعلل لعف يهو برلل ةلوعفم يهف ؛لوعفملا
 يه دبعلا ةدارإ يفو .برلا ةردق سفن اهنأ ال ءبرلل ةرودقم دبعلل ةردق اهنإ
 .©2برلل ةدارم دبعلا ةدارإ

 .0/8/8) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا (1)
 .(45) ةيآلا «تافاصلا ةروس (؟)

 .(17/8) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا (9)

 )1١١(. ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)

 )١٠١(. ةيالا «ةرقبلا ةروس (©)

 .(0) ةيآلا ءفصلا ةروس (5)

 )١14/8(. ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا (0)

 .(9 47 :ص) ءافشلا :ميقلا نباو اهدعب امو )١10/6( ةنسلا جاهنم :ةيميت نبا :رظنا (6)
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 :عبارلا ثحبملا

 ردقلا نيب طبري هنإف ءردقلل ديشر خيشلا فيرعت نم رهظ امكو
 .هل هفيرعت ىف ةلخاد «نئسلا» وأ بابسألا لعج ىتح .ًايوق ًاطبر بابسألاو

 ءايشألا هيف نوكت يذلا قلخلا يف ماعلا ماظنلا نع ةرابع» ريدقتلاو ردقلاف
 ام ال ءاهل قلاخلا اهعضو ىتلا ةماعلا سيماونلاو «نئسلا بسحب اهبابسأ ردقب

 ام وأ ء«ببس هل سيل ام ردقملا نأ نم سانلا نم ريهامجلا دنع رهتشا

 ًاملع ثداوحلا بابسأب طيحي الو ...«نئسلاو ماظنلا فالخ ىلع هللا هلعفي

 ."0«اهنئسو اهببس ردقمو اهقلاخ الإ

 نايرج نع ةرابع ردقلاو» :ىنعملا اذهل ًاديكأت رخآ عضوم يف لوقيو
 ةلمج نم رذحلاو «تاببسملا ردق ىلع بابسألا هيف يتأت ماظنب رومألا

 ."«هداضي امب ال ردقلا ىضتقمب لمع وهف بابسألا

 أدبم» أدبملا اذه قفو ىلع نوكت امنإ هقلخ يف ىلاعت هللا ةئيشمو

 خيشلا لوقي .«قلخلل ىلاعت هللا اهعضو يتلا نئسلا قفو ىلعو «ةيببسلا
 ىلع ذفنت امنإ هقلخ يف ىلاعت هللا ةئيشم نأ سانلل نيبي نآرقلا ءاجف» :ديشر

 رفظ - الثم - برحلا يف هننس ىلع راس نمف «ةميوق قئارطو ؛ةميكح نئس

 )١( :ص) يدمحملا يحولا ”577(.

 )9( رانملا ريسفت )7867/0(.

 )١41/54(. هسفن ردصملا (*)

 .(55) ةيآلا «ةعقاولا ةروس (54)

 .(55/5) رانملا ريسفت (6)
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 وأ ًاقيدص ناك نإو رسخ اهبكنت نمو ءًاينثو وأ ًادحلم ناك نإو هللا ةئيشمب
 ق4 2
 ا 4.0. .اننئ

 :لوقيف ءةلأسملا هذه ديشر خيشلا انل حرشي «ليثمتو ءرثكأ ليصفتبو

 هلل نأو «قلخلا ماظن ىف هللا ةمكحب اهودعت ال تاببسم بابسألل نإ»

 دادنألا ذاختا نم سيل اهبابسأ نم تاببسملا بلطف ءهب ةصاخ اًلاعفأ ىلاعت

 ءانب هتمحرو انيلع هللا لضف نم اهلك بابسألا نأب انداقتعا عم ...مءيش يف

 لقعلا نم انبهو امب اهيلإ انادهو دصاقملل ًاقرط اهلعج يذلا وه ذإ

 .رعاشملاو

 نأ ىلاعت هللا اوعديو عرزلاو ثرحلا اوكرتي نأب سانلل نيدلا حمسي ال

 َرْسأَ# :هلوق رهاظب ًاذخأ مهنم لمع ريغب ضرألا نم بحلا م جرخي

 لامعألا عيمجب مايقلا ىلإ مهيدهي امنإو "”3©4) َنوُعِرَزلا ّنْحَ م ءُهنوُعررَي

 سيل اميف كلذ دعب ىلاعت هللا ىلع اولكتي نأو . . . ةعارزلا جونا ةنكمملا
 انا مهيديأب
 م 6 ٠

 اذإف ءاهقفو ىلع ذفنتو «نئسلاو بابسألاب ىلاعت هللا ةئيشم قلعتتو

 ىلع اذهو .نوكي اهقفو ىلعو «عقي اهب ءًابابسأ هل قلخ ًائيش ىلاعت هللا دارأ

 سانلا نم نإ) :اذه يف ديشر خيشلا لوقي .سانلا نم ريثك هنظي ام سكع
 لعفي ىلاعت هللا نأ وه ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ ءيشلا دانسإ ىنعم نأ نظي نم

 نإف ؛كلذك سيلو ؛هقلخ ماظن يف هننس نم ةنس ىلع نايرج الو ببس الب

 ماظنب :يأ ' 4 ٍراَدَقِمَي ُمَدْنِع ِءَىَش لُكَر» ىلاعت هللا ةئيشمب ءيش لك

 ءاشي نمل كلملا هؤاتيإف «ءللخ الو فازج هيف سيل ةمكحلل قفاوم ريدقتو

 بابسألا قيفوتبو ءهسفن يف كلملل ًادعتسم هلعجب نوكي امنإ هننس ىضتقمب

 )١51١/5(. هسفن ردصملا (؟١)

 .(55) ةيآلا «ةعقاولا ةروس (؟)

 .(577/5؟) رانملا ريسفت (9)

 .(8) ةيآلا «دعرلا ةروس (5)
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 امل ًايوق اهكلم لعج ةمأ داعسإ هللا دارأ اذإ معن» ."'2...كلذ يف هيعسل

 اذإو .ةديعس نوكتف اهرش ىلع اهريخ بلغي ىتح ريخلل دادعتسالا نم اهيف
 اهرش بلغي ىتح اهيف رشلا ىعاودل ًايوقم اهكلم لعج ةمأ كالهإ هللا دارأ

 اهصقنت لازت الف ءةيوق ةمأ اهيلع ودعتف «ةليلذو ةيقش نوكتف ءاهريخ ىلع
 ليزت ىتح «برحلا اهزجانت وأ ءاهرومأ ىف اهيلع تاتفتو ءاهفارطأ نم

 ماظن يف هننس ىضتقمب نوكيف كلذ ىلاعت هللا ديري «ضرألا نم اهناطلس
 ال ءةمكحو لدعب ءاشي نمم هعزنيو ءاشي نم كلملا يتؤي وهف ءعامتجالا
 ."0(...ثبعو ملظب

 هيلإ بهذ ام ديؤت ءهللا باتك يف احضار ةيآ لاثملا اذه يف انيدلو

 درا اذِإَو# :ىلاعت لاق ءديشر خيشلا

 940 ايت اهتم لوقا اين
 نإف الإو «بابسألاب ىلاعت هللا ةئيشم قلعت ىلع طقف لاثم الإ اذه امو

 .ىلاعت هللا اهقلخي يتلا بابسألاب ذفنت ؛ةئيشمو يهلإ ردق لك

 ةنجلا لهأ لمعل مهرسي نأب «بابسألاب ةنجلا لهأل ةنجلا هللا بتكف
 رانلا لهأ لمعب نولمعيف رانلا لهأ ىلع رانلا بتكو ءاهلهأ نم اونوكيف

 مهنم اونوكيف

 هل بتك نمل ءاهل قفوي يذلا وهو «بابسألل قلاخلا وه ىلاعت هللاو
 ىلعو هللا ردقب نوكي هللا هردق ردق لك اذكهو ءريخلا بابسأل هقفويف ريخلا
 ببس ءاملعلا ضبقو :«“”ءاملعلا ضبقب ملعلا عفريف «ةيببسلا أدبم ساسأ

 قلخب اهدعسيو ءاهل كالهلا بابسأ قلخب ممألا كلهيو «ملعلا ضبقل يعيبط
 ءزعلا بابسأب ءاشي نم زعيو .ءديشر خيشلا لثم امك ءاهل ةداعسلا بابسأ
 .لذلا بابسأب لذيو

 0 وع ذآ

 نحف اَهذ ْاُهَسَمَه اًبؤرتم نرمأ ديه كلم نأ ند

 .(57/8/“) رانملا ريسفت ()

 .(87/4/) هسفن ردصملا (؟)

 .(15) ةيآلا «ءارسإلا ةروس (90)

 ل٠ :ح «ملعلا ضبقي فيك : باب «ملعلا :ك « حيحصلا : يراخبلا :رظنا قفز
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 ًأدبم قفو ىلاعت هللا ةئيشم ذافن ىلع حوضوب لدت نآرقلا تايآو

 يفو ءهل ىلاعت هللا ديكو «مالسلا هيلع فسوي ةصق نم رهظي امك «ةيببسلا

 .حوضوب ةلأسملا هذه رهظت ميركلا نآرقلا رئاس يفو .«نوعرف عم ىسوم ةصق

 دلولا قلخيو «باحسلاب رطملا هللا قلخيف ,«كلذك ةينوكلا رومألا يفو
 .؟ءاملاب تابنلا تبنيو «حاكتلاب

 ربجلاب نيلئاقلا نم بابسألل نيركنملا ىلع ديشر خيشلا لمحيو
 .همسا نم ؤربتلا عم هب نيلئاقلا نمو «حارصلا

 بقع «ةلأسملا هذه يف ةيميت نبالو ىنيرافسلل ًامالك لقن نأ دعبف

 بتك الإ دئاقعلا بتك نم نوفرعي ال نيذلل انه مالكلا اذه اندروأ» :اًلئاق

 ناسنإلا ةردقل الو اهتاببسم يف بابسألل ريثأت ال نأب ةلئاقلا ةيرعشألا يرخأتم

 يف هلمعل بساك دبعلا نأو «ببسملا دنع ببسلا قلخي هللا نأو ءهلمع ىف

 هراصنأ رابكو يرعشألا ىلإ انه وزعنو «ةقيقحلا يف هيلع روبجم رهاظلا

 مهو هبهذم راصنأ ربكأ نأو كلذ يف ًاصن سيل يرعشألا مالك نأ اوملعيل

 ينالقابلا الإ قبي ملف كلذ فالخب اولاق يلازغلاو ينييارفسإلاو نيمرحلا مامإ

 ."”«ةيرعشألا ةمئأ رئاسو .«فلسلا نود هيف ةنسلا رصحن لهف هيلع

 )١( ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا )218/8  0٠١.

 )9( رانملا ةلجم )81/9  ١١١(.
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 نم. هللا لسر تقفتا دقو ءهلئاسمو ردقلا باوبأ بلق يه ةلأسملا هذه

 ءاشي نم لضي هناحبس هنأ ىلع مهيلع ةلزنملا هبتكو مهرخآ ىلإ مهلوأ
 وه دبعلا نأو ءدبعلا ديب ال هديب لالضلاو ىدهلا نأو ءءاشي نم يدهيو
 ءادتهالاو هردقو هناحبس هلعف لالضإلاو ةيادهلاف ءيدتهملا وأ لاضلا

 :يهو «ةماعلا ةيادهلا :اهلوأ :بتارم ةيادهلاو ."'”هبسكو دبعلا لعف لالضلاو

 معأ يه هذهو ءاهتايح ميقي امو اهشاعم حلاصم ىلإ سفن لك ةياده
 حلاصم ىلإ ةوعدلاو ميلعتلاو ةلالدلاو نايبلا ةياده :ةيناثلاو .بتارملا
 .نيفلكملاب قلعتت اهنأل ىلوألا نم صخأ ةبترملا هذهو ءهداعم يف دبعلا
 هدبعل هللا ةئيشمو «قيفوتلا ةياده يهو ءءادتهالل ةمزلتسملا ةيادهلا :ةثلاثلاو
 ©2) ّلتألا َكْيَر َمْسأ جيم :ىلاعت هلوق ريشيو ."'ىدهلا يعاود هقلخو ةيادهلا
 3 ّنَسحَأ نصل ىِدلا» :ىلاعت هلوقو 22409 ئَدهَف َرَدَك ىلا 9 وش ََكَح ك

 : ىلاعت هلوق ريشي ةيناثلا ةبترملا ىلإو .ىلوألا ةبترملا ىلإ 94و نك

 هنأ تاكح اَمّو» :هلوقو '*”«ىددا لع ئعلا اوبَحَتْسَ مهمه دوم 3

 )١( :ص) ءافشلا : ميقلا نبا :رظنا ١١797(.

 .هسفن ردصملا (؟)

 .(* )١- ةيآلا ءىلعألا ةروس (*)

 .(7) ةيآلا ءةدجسلا ةروس (84)

 .(١ا/) ةيآلا «ءتلصف ةروس (©)

 ال



 ىلاعت مهاده دقف .4”"2َسروَُتَي ام مهل تيب ٌّقَح َمُهنَدَم ْدِإ دَنَب امره َّلِضضِل
 اذهو ءءادتهالا كرت ىلع مهل ةبوقع مهلضأف اودتهي ملف ةلالدلاو نايبلا ىده

 «ةثلاثلا ةبترملا امأو ."'اهرفكف ةمعنب هيلع معنأ نم لك يف هناحبس هنأش

 نَم# :ىلاعت هلوقو "”4رَيِهُمْلا وهف ُهَّمَأ ِدَبِب نمو :ىلاعت هلوق اهيلإ ريشيف

 يه ةبترملا هذهو 7469 مِبِقَتْسُم ٍطَرِم َلَع ُهْلَمي ْأَمَي نمو ٌدِْسُي هن كَ
 .””ةلزتعملا اهتركنأ يتلا

 تايآ تحرص امكو - ةنسلا لهأك - هللا همحر  ديشر خيشلا ررقيو

 نم هنأو ءءاشي نم لضيو ءاشي نم يدهي ىلاعت هللا نأ  زيزعلا باتكلا
 : ىلاعت هلوق دنعف .هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي

 ."469 ميقَتَسُم طر لع هلع ْأَكَي نمو ٌةِدْصُي هنأ لمي نَم
 ...«هللضي هلالضإب هللا ةئيشم تقلعت نم يأ» :ديشر خيشلا لاق

 نأ مهقالخأو مهزئارغو رشبلا لوقع يف هتنس ءاضتقا مهايإ هلالضإ امنإو

 هل رهظ نإو ءهلثم هاري نم عابتاو «هنود هاري نم ةوعد نع ربكتسملا ضرعي
 بصنت يتلا لئالدلاو تايآلا يف رظنلا نع دلقملا ضرعي نأو ءهعم قحلا نأ

 هللا قلخي نأ كلذ ىنعم سيلو ...اهفالخ تابثإو هديلاقت نالطب نايبل

 هيلإ هئجلي نأ الو ءاعبطو ةزيرغ هل هلعجيو ءًاقلخ هلالضإ ءاش نمل لالضلا

 46 رِبِقَتْسُت طم لع ُهْلَمَي ْأَنَي نمو .. .ًاهاركإ هيلع ههركيو ءءاجلإ
 8ع
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 قحلا قيرط وهو «ميقتسم قيرط ىلع هلعجي هتماقتساو هتياده أشي نمو يأ

 هرصبو هعمس لامعتسال هقفوي نأب «هكرات وجني الو هكلاس لضي ال يذلا

 ."7(.. .ةنوكملا هتايآو ةلزنملا هللا تايآ ىف هلقعو

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )١١8(.

 ١5٠(. :ص) ءافشلا :ميقلا نبا (؟)

 .(91) ةيآلا ءءارسإلا ةروس ()
 .079) ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)

 ١4١(. :ص) ءافشلا :ميقلا نبا :رظنا و .("1/ :ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا ()

 .079) ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)

 5١07(. 5 1٠؟//) رانملا ريسفت (0



 ةيببسلا أدبم قفو ىلع «لالضلاو ىدهلا ردقي ىلاعت هللا نأ ىنعي

 .تاببسملاب بابسألا طابتراو

 :لاقف ءاهبتارمو ةيادهلا ىنعم هخيش نع اضر ديشر خيشلا لقن دقو

 ةلالدلا اهنأ نم ةغل ةيادهلا ىنعم يف هولاق ام الوأ مامإلا ذاتسألا ركذ»
 .©0(...بولطملا ىلإ لصوي ام ىلع فطلب

 ناسنإلا ىلاعت هللا حنمو» :هنع اًلقن لاقف ءاهبتارمو اهعاونأ ركذ مث
 :هتداعس ىلإ اهب لصوتي تاياده عبرأ

 لافطألل نوكتو ءيرطفلا ماهلإلاو يعيبطلا نادجولا ةياده :(اهالوأ)

 يف ىلوألا ةيادهل ةممتم يهو رعاشملاو ساوحلا ةياده :(ةيناثلا)

 لمكأ اهيف وه لب «مجعألا ناويحلا اهيف ناسنإلا كراشيو «ةيناويحلا ةايحلا

 ... .ناسنإلا نم

 ساوحلا طلغ ححصي يذلا لقعلا يهو...:لقعلا :(ةثلاثلا ةيادهلا)

 .. . .هبابسأ نيبيو رعاشملاو

 هللا اهبهو يتلا ةيادهلا عاونأ ىلإ نآرقلا راشأ ...٠ :(ةعبارلا ةيادهلا)

 "749 ِنَبَدََتلَا ُةَئْيَدَمَو» :ىلاعت هلوق اهنم «ةريثك تايآ يف ناسنإلل ىلاعت
 لمتشت هذهو :مامإلا ذاتسألا لاق .رشلاو ريخلاو ةواقشلاو ةداعسلا يقيرط يأ

 هلوق اهنمو .نيدلا ةيادهو لقعلا ةيادهو ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا ةياده

 .(6...ىمعلاب هنع ربعملا رشلا لبس اوكلسف ءرشلاو ريخلا يقيرط

 )١( رانملا ريسفت )١/57(.

 ةيآلا «دلبلا ةروس (؟) )٠١(.

 )9( ةيآلا «تلصف ةروس )/19(.

 )4( رانملا ريسفت )14/1(.



 نم درف لكل عبرألا تايادهلا هذه حنم دق ىلاعتو كرابت هللا ناك نإو

 : مل ةصاخ ةياده يه «ةسماخ ةياده كانه نأ الإ ,ناسنإلا دارفأ

 .هقلخ ضعب اهب ىلاعت هللا صتخا لب «ةفاكلل

 ءاهيف سانلا قرتفا ىتلا ىه .«قيفوتلا ةياده ىه ةصاخلا ةيادهلا هذهو

 ديشر خيشلا كلذك اهتبثأو ءةيردقلاو ةلزتعملا اهتركنأو ءةنسلا لهأ اهتبثأف

 :لوقيف - هللا همحر اضر

 َيِدْلا َكِيَلرَأ# :ىلاعت هلوقب اهنع ربعملا يهو ىرخأ ةياده انه يقبلا
 «هركذ قبس ام ةيادهلا هذه نم دارملا سيلف اف ">4 ِدَثَقَأ ُمُهْنَد َدُعَف 5 هلأ ىَدَه

 ىلع ناسنإلا فاقيإ ةلزنمب يهو «ةلالدلا ىنعمب ةقباسلا تيكا ١ يف ياده 3

 ام يهو ءامهنم لك هيلإ يدؤي ام نايب عم. «يجنملاو كلهملا ؛نيقيرطلا س

 .«كلت نم صخأ يهف ةيادهلا هذه امأ .رشبلا دارفأ عيمج ا

 «ةلالدلا عم ةاجنلاو ريخلا قيرط يف ريسلل مهقيفوتو 2 يام اهب دارملاو
 .نيدلا عرشو «لقعلاو ساوحلاك دحأ لكل ةحونمم نكت مل يهو

 يفو .نيدلا مهف يف لالضلاو أطخلل ةضرع ناسنإلا ناك املو

 هللا انرمأف ءةصاخلا ةنوعملا ىلإ ًاجاتحم ناك ...لقعلاو ساوحلا لامعتسا

 اندهأ# ىنعمف دع َميِقَسسمْل طَررَصلا نيم :هلوق يف هنم اهبلطب

 اهب اظنحت كندل نم ةبيغ ةنوعم اهبحصت ةلالد اند 40 ميلا طرأ

 «. . .أطخلاو لالضلا نم

 ءةغللا يف فورعم ةيادهلا ىنعم نيب قرفلا اذه» :ديشر خيشلا لاق مث

 ِطْرص َلِإ َىدَبَل َكَنِإَو# :ىلاعت هلوق يف يرهاظلا ضقانتلا نع باجي هبو
 ىِدَبَي َهَّنَأ ّنكلو تببحأ ْنَم ىرَبي ال َكَّنِإ## :ىلاعت هلوقو 49 ٍمِيقَتَسُم

 )١( ةيآلا «ماعنألا ةروس )40(.

 ةيآلا «ةحتافلا ةروس (؟) )5(.

 .(56 )554/1  رانملا ريسفت (*

 .(07) ةيآلا ء:ىروشلا ةروس (4)
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 نم ىدْمَي هنأ َّنكحَلَو ْمُهَدُه َكََع سلط :ىلاعت هلوقو "1455 نم
 «قحلاو ريخلا ىلع ةلالدلا يه ِهلَكي يبنلل اهتبثأ يتلا ةيادهلاف '”4:5ي
 .2«قيفوتلاو ةناعإلا ىنعمب يتلا ةيناثلا يه هنع اهافن يتلاو

 (40 سداَبع نم 4ُآَمَي نم ءهب ىوَبي هلأ ىَدُه َكِلَدل :ىلاعت هلوق دنعو

 كلذ يأ» : لوقيف « حيضوتو نايب ةدايز عم ؛« «ىنعملا سفن ديشر خيشلا ررقي

 نم ركذ امم رايخألا كئلوأ هيلع ناك ام وهو «ميقتسم طارص ىلإ ىدهلا

 عيمج ءارو وه يذلا «صاخلا هللا ىده وه « ميظعلا لضفلاو « ميوقلا نيدلا

 لاصيإلا نع ةرابع هنأل ,؛نادجولاو لقعلاو ساوحلا ىدهك ماعلا ىدهلا عاونأ

 .©”0. . .ةداعسلا ىلإ يدؤي يذلا هجولا ىلع ءريخلاو قحلا ىلإ لعفلاب

 ةلزتعملا اهتركنأ دقو «هدابع ىلع اهب هللا لضفت ىتلا ةبترملا هذه تبثي ةنسلا

 .ةيردقلاو

 اذه نكلو ءءاشي نم لضي هنإف ءءاشي نم يدهي ىلاعت هللا نأ امكو

 امكو وه لب ؛«ةيربجلا بهذم وه امك ءربجلا ليبس ىلع سيل لالضإلا
 ىلع تامدقملاو بابسألا ىلع تاببسملا بترت باب نم  ديشر خيشلا نيب
 .جئاتنلا

 هنأ هانعم سيل ىلاعت هللا ىلإ لالضلا دانسإ نأ هانررق امم ملع دقو»

 مهلالض ناكف ىدهلا نع هتردقب مهزجعأو «ًارابجإ لالضلا ىلع مهربجأ

 امهيف اوفرسأو لالضلاو رفكلا اوسرام مهنأ هانعم لب ءًارايتخا ال ًارارطضا

 ام ةيرايتخالا لامعألا هذهب اودقفف «نايغطلا يف همعلا دحلا ىلإ اولصو ىتح

 )١( ةيآلا .ءصصقلا ةروس )55(.

 .(؟ا1/؟) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (0)

 )١(. مقر شماه )55/١( رانملا ريسفت (6)

 .(86/) ةيآلا «ماعنألا ةروس (4)

 .(099//) رانملا ريسفت (©)
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 ةرات اهبابسأ ىلإ رومألا دنسي ىلاعت هللاو» .''”"ناميإلاو ىدهلا نم اهداضي
 بابسألا ننس عضاوو ءيش لك قلاخ هنأ ثيح نم ةرات ىلاعت هيلإو
 ةيرايتخالا تاقولخملا لاعفأ نم هلعج ام بابسألا هذه نمو «تاببسملاو

 نم لكو «ملع الو اهيف رايتخا قلخلل ملعي ال بابسأب هلعج امو «ملع ىلع
 ةفلتخم ةهجلاو «ةرات بابسألا بر ىلإو ةرات هببس ىلإ دنسي نيمسقلا

 يف هاوه عبتي نم نأ رشبلا يف ىلاعت هننس نم نأ :لوقلا ةلمجو ...ةفورعم

 ىتح «ءهاوه ىف هتدارإ فعضت ليوطلا نمزلا هنمديو كلذ ىلع رمتسيو هلامعأ

 الو ةرصبملا ربعلا الو «ةيلوقلا ظعاوملا هيف رثؤت دوعت الف ءهيف ىنفتو بوذت
 ...بلقلا ىلع عبطلاو نيرلاو متخلاب اهنع ربعي ةلاحلا هذهو «ةلوقعملا

 نع نيلفاغ ةيربجلا اهب لض دق ةلاحلا هذهل ةبورضملا لاثمألا هذه لاثمأو

 .©"00. . .ةيرايتخالا لامعألا كلت نامدإل ةيعيبط ةبقاع اهنوك

 )١( هسفن ردصملا )569/9(.

 )0( رانملا ريسفت )7575/9(.
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 :سداسلا ثُثحبسملا

 ةمكحلا ىفن نم :لوألا :نيقيرف ىلإ ةلأسملا هذه يف سانلا مسقنا
 تبثأ نم :يناثلاو .ةيرعشألاو ةفسالفلا مهو «ىلاعت هللا لاعفأ يف ليلعتلاو

 ؛ةافنلا مهو لوألا قيرفلاف .مهقفاو نمو فلسلا مهو ليلعتلاو ةمكحلا

 رمأو تاقولخملا قلخ ىلاعت هللا نإ :نولوقي ءةيرعشألاو ةفسالفلا

 ضحمل كلذ لعف ىلاعت هنإ لب .ثعاب الو عادل الو ةلعل ال تارومأملاب

 رومألا نأ نم .لاقي ام حبقأ امف» :انيس نبا لاق ."'"ةدارإلا فرصو ةئيشملا
 لجأل ًائيش لعفي قحلا لوألا نأو ...اهتحت امل ًائيش لعفت نأ لواحت ةيلاعلا
 قحلا لعف نع ةياغلا بلس امنإو» :هحراش لاقو.''”"ةّيمل هلعفل نأو ءيش

 ."70...مات ريغ وهف ةياغل لعفي يذلا لعافلا نأل ءاقلطم هلالج لج لوألا قفرفز 8 . همم . ٠ ءللاف 3 0
 الو هلبق ءيش الو «ءهيف ةرثك ال دحاو «هتاذب ةمات ةلع هنأ» مهدنع ضرغلاو

 .(©«هلك دوجولل ةياغو لعاف هتاذب وه لب «هلعفل ةياغ الو هعم

 نمو ؛هتاذب لماك ىلاعت هنأل ىلاعت هلاعفأ يف ةمكحلا نوفني ةفسالفلاف
 .ةياغلا كلت دوجوب المكتسم نوكي لب «.هتاذب لماك ريغ وهف ةياغل لعفي

 .[رمألاو ةدارإلا] (15/8) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا )١(

 .(1650/#) تاراشإلا (؟)

 .(151/) تاراشإلا حرش :يسوطلا ()

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (4)
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 نوفني يأ  ىلاعت هلاعفأ ىف ليلعتلاو ةمكحلا ةيرعشألا ىفن ببسلا سفنلو

 ىلع ةلصاحو ةلاعفأ ىلع ةبترتم مكحلا لب مكحلا ىلع هلاعفأ فقوتت نأل

 ."”لعفلاب ةبولطمو ةدوصقم تسيل يهف ءاهبيقع

 ريغل الو ًاثبع ًائيش لعفي ال ميكح هناحبس هنإ» :نولوقيف ةنسلا لهأ امأ
 نع ةرداص هناحبس هلاعفأ لب «لعفلاب ةدوصقملا ةياغلا ىه ةحلصمو ىنعم

 لد دقو «لعف اهب بابسأ نع ةئشان ىه امك .لعف اهلجأل ةغلاب ةمكح

 ."”0(ىصحت داكت هل عضاوم يف اذهو اذه ىلع هلوسر مالكو همالك

 هللا نأ ىلإ - ةعامجلاو ةنسلا لهأك هللا همحر  ديشر خيشلا بهذيو

 .هتئيشمل ةقفاوم هتمكح نأو ءةمكحو ملع نع هلعف نأو ءراتخم لعاف ىلاعت

 : "”ينيرافسلا لوق ديشر خيشلا لقن دقف

 رارطضاو ةجاح ريغ نم رايتخاب قلخي انبرو»

 “'”ىدهلا عبتاف صنلا يف ىتأ امك ىدس قلخلا قلخي ال هنكل

 ةمكحلل نيركنملا ةيرعشألا ًابطاخم الئاق قلع مث ينيرافسلا مالك لقنو

 ةمألا ةمئأ نع لوقنلا نم ةلمجلا هذه يف ىرت كنإ يرعشألا اهيأ» :ليلعتلاو

 ةيرعشألاو ةلزتعملا نم الك نأو ءةمكحلاو ةلعلا ىنعم قيقحتب كئبني ام

 نيب طسو حيحصلا ةنسلا بهذم نأو «ىرخأ نم اوباصأو ةهج نم اوأطخأ

 هللا ةمكح ىلع نالدي باتكلاو لقعلا نأ :لوقلا ةصالخو ...نيبهذملا

 «هرايتخاو «هتدارإو هتردق ىلع نالدي امك هلضفو هتمحرو هلدعو ىلاعت

 وأ ةمكحلاو ءقلخلل ةحلصمو ةمكح هلاعفأ لكف ءاهدادضأ هيلع ليحتسي

 مادقإلا ةياهن :يناتسرهشلا :رظنا و 5١(« :ص) ليلعتلاو ةمكحلا :عيبر دمحم :رظنا )١(

 ًاعيمج اهيلع درو ةافنلا هبش ميقلا نبا ىفوتسا دقو «لصحملا :يزارلاو 0057 :ص)

 .(447 - ”40 :ص) ليلعلا ءافش :رظنا .هيلع ديزم ال امب

 2( :ص) ليلعلا ءاقش : ميقلا نبا قفز

 .(78١:ص) هتمجرت تقبس (6(6)

 .رطقب «يناث لآ ةقفن ىلع .ط (؟١/77) راونألا عماول (5)
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 فرحب نآرقلا يف كلذ ءاجو «ةلع :ةغللا يف ىمست لعفلا يف ةحلصملا
 .©0«. . .ليبسلا يدتهت لقنلاو لقعلا نيب عمجاف «ليلعتلا

 :ىلاعت هلوق دنعف «تايآلل ه هريسفت يف ديشر خيشلا راس كلذ ىلعو

 نمل كرشلا نود ام رفغي يأ» :لاق 204 صل كلذ ترو ام ٌروْفَيَو
 ىضتقم ىلع ةيراجو .هتمكحل ةقفاوم هتئيشم امنإو «نيبنذملا هدابع نم ءاشي

2, 1 

 عرش امف» :لاق 74( زءيِلَع ءْئَم ُلُكِب ُهَّطأَو## :ىلاعت هلوق دنعو
 مكحلاصم ظفحو مكل ريخلا اهيف نأب ملع نع الإ اهاوسو ماكحألا هذه مكل

 .©0ةمح رلا ةعسو ملعلا ةطاحإ ىلع ةلادلا ةمكحلل

 :لوقيف تاقولخملا عيمج قلخل ايلعلا ةمكحلا ديشر خيشلا نيبيو
 برلا اهب ىلجتي نأ يه تاقولخملا عيمج قلخل ايلعلا ةمكحلا نأ ملع'»
 رح شيو ديعيو فرعيل  لامكلا تافح نم هب فصتم وه امب اهل قلاخلا

 رهظم يهف .خلإ ءمحريو وفعيو رفغيو .لدعيف يزجيو مكحيو .دمحيو
 نم نإو# ءهركشو هدمح نامجرتو .هتايآو هننس ىلجمو «هتافصو هئامس

 م ري حيسل ىلع نيلادلا «ماظنلاو ماكحإلا ةياغ يف تناك كلذل "4 رْي ٌمَيَش لِ

2 
 اهل

 عى

 تافصلاو تاذلا ةينادحوو «رايتخالاو ةئيشملاو ةمكحلاو ملعلا

 . .لاعفألاو

 نأ ىلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ ىناعم ققحت ىضتقم نم ناك دقو

 )١( رائملا ةلجم )7/9 _ 5"(.

 )9( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١15(.

 )0( رانملا ريسفت )١6٠0/0(.

 )54( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )9/5ا١(.

 )6( رانملا ريسفت )١11/5(.
 )5( ةيآلا ءءارسإلا ةروس )58(.

 )0( رانملا ريسفت )40/8(.



 تالباقملا نوكت نأو تاقولخملا عاونأ نم ملعن مل امو انملع ام قلخي

 يف كلذ ىلع بترتيو .داضتو نيابتو قفاوت نم ةفلتخم اهضعب نيب بسنلاو

 نقتم .هسفن يف نسح وهف ىلاعت هللا هقلخ ام نإ :لوقلا ةلمجو ...

 هناذ يف هاامك نمو يل يف يكس نم اونا دأ وتل رهشم ههعنص

 نبدا ّنلَ كي الطب اَمبنِِب اَمو َضْرأْلاَو ةجتلأ لع ا 7 200 1 0
 اد «”409 ِر رآّدلأ َّى َّس أو َنبدَِ 0 ا

 هيلإ بهذ ام ديؤت ىلاعت هللا ةمكحل ةتبثملا ميركلا نآرقلا تايآ

 يركنم ىلع ةجح يهو ءديشر خيشلا ديف مهحيتو د لل مكس اكمل
 و «ليلعتلا ةافنو ةمكحلا

 َتنأ َكَّنِإ © :ىلاعت لاق امك 0 ف ري تا

 نم تايآ يف 24039 ميك ُيِرَعْلا َتنأ َكَنِإ . . .> 4 ريكا ميل

31 0 َّ 

7 

 ."(ءاشت ام كعنمو ءاشت

 نأ دب ال اهحنامو ةمكحلا ىطعم نإف .هضرفيو كلذ ديؤي لقعلاو

 .هيطعي ال ,ىشلا دقافو ءًاميكح نوكي

 )١( ةيآلا ءرجحلا ةروس )880(.

 .(717) ةيآلا ءص ةروس (؟)

 .(5541/4) رانملا ريسفت (6)

 .(73) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (4)
 .(١؟8) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (©)
 5١4 5١5(. :ص) نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا :يقابلا دبع :رظنا (5)
 )7١/١(. ريسفتلا :ريثك نبا (90)
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 :عباسلا بحبملا

 يلقعلا حبقلاو نسحلا ةلأسم :«ليلعتلاو ةمكحلا ةلأسمب قلعتي اممو

 | .يعرشلاو

 يتاذ حبقو نسح ءايشألا يف دجوي ال هنأ ىلإ ةيرعشألا بهذو ؛''”لقعلاب
 ولو «عرشلا هحبق ام حبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا لب «لقعلاب كردي

 ."”احيبق نسحلاو ًانسح حيبقلا راصلو سكعنال كلذ عرشلا سكع

 .ةيلقعلا ةلالدلا درجمب ال ةلاسرلا

 «ةنسلاو باتكلا لدي هيلعو لاوقألا حصأ اذهو» :مالسإلا خيش لاق

 لبق «ةمومذم ةحيبق ةئيس اهنأ ىضتقي امب رافكلا لامعأ نع ربخأ هللا نإف

 ."”2. .مهيلإ لوسر لاسرإ دعب الإ مهبذعي ال هنأ ربخأو , مهيلإ لوسرلا ءيجم

 للملا :يناتسرهشلا :رظنا و «(214:ص) ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع :رظنا )١(
 )9/١(. لحنلاو

 .("57:ص) فقاوملا :ىجيإلاو ١5١(  59١:ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلا :رظنا (6)

 ْ .(498/8) ضراعتلا ءرد (5)
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 نسحلا  ةلأسملا هذه ىلإ ًاريشم ءارآلا هذه اضر ديشر خيشلا ضرعيو
 ةلزتعملا قارتفا ببس ىلإ ًاريشم «ليلعتلاو ةمكحلا يتلأسمب - حبقلاو
 ةلأسم ىف ةيردقلا تلغ» :لوقيف ءولغلا وهو ةلأسملا هذه ىف ةيرعشألاو

 ةلأسم يف ةيربجلا تلغو «عيرشتلاو رمألاو «نيوكتلاو قلخلا يف ةمكحلا
 كئلوأو ءةمكحلا نع ةئيشملا ولخت نأ اوزوج ءالؤهف «ةدارإلاو ةئيشملا

 امهنم لك ناك نإو «ةمكحلا نم مهماهفأ هيلإ لصي امب برلا ةئيشم اوديق
 ."20(. .امهيتلك نيتفصلاب نمؤي

 ىلع ينبم حبقلاو نسحلا ةلأسم يف عازنلا نأ ديشر خيشلا نيبي مث
 مهعازنو ..» :اًلئاق «نيقيرفلا بهذم ًانيبم «ليلعتلاو ةمكحلا يف فالخلا
 ىلع ينبم حيبقتلاو نيسحتلاو حبقلاو نسحلا ةلأسم يف ضيرعلا ليوطلا

 وأ العف هب فيلكتلا عقي لعف لك يف نإ :اولاق اهتابثإ يف ةالغلاف «كلذ

 رومأملا نسحل ًافشاك عرشلاب يتأيو لقعلاب فرعي ًايتاذ ًاحبق وأ ًانسح ًاكرت
 ءرمألا درجمب ًانسح ءيش نوكي الو ءهنع يهنملا حبقل ًافشاك يهنلابو ءهب
 ًايتاذ حبق الو نسح ال :اولاق اهيفن يف ةالغلاو «يهنلا درجمب ًاحيبق الو

 هيلع بترتي ام ببسو هببسو «فيلكتلا طانم نوكي ءايشألا نم ءيش يف
 ىلإ برقأ لوألا لوقلاو ...هدحو عرشلاب كلذ امنإو باقعلاو باوثلا نم

 طارفإلا يف هب نيلئاقلا نم ريثك عقو نكلو .؛لوقنملاو لوقعملا
 .©"7(. . .ولغلاو

 حبقلاو نسحلاب لوقي اضر ديشر خيشلا نأ لقنلا اذه نم رهظيو
 ةحارص هب لوقيو هيلإ بهذي ديشر خيشلا نإف «عقاولا وه اذهو .يلقعلا
 يف أعم نيقفتملا ةلزتعملا لوقو ةنسلا لهأ لوق نيب قرفلا ىلإ ريشي هنكلو
 ْ .ةيرعشألل ًافالخ ةلأسملا هذه

 ام فورعملاو» :الئاق ء«ركنملاو فورعملا ديشر خيشلا فرعي :الوأف
 هتقفاومو هعفنل ءهل ةرهاطلا بولقلا حاترتو ءهنسح ةميلسلا لوقعلا فرعت

 .(060/8) هسفن ردصملا ()
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 هدري نأ ةرطفلا ميلسلا فصنملا لقاعلا عيطتسي ال ثيحب ةحلصملاو ة ةرطفلل

 .هب عرشلا درو اذإ هيلع ضرتعي وأ

 هجولا ىلع هابأتو بولقلا هنم رفنتو ةميلسلا لوقعلا هركنت ام ركنملاو
 ."0(. . .ًاضيأ روكذملا

 دري مث «يلقعلا حبقلاو نسحلل تابثإ هيف خيشلا نم فيرعتلا اذهو
 :لوقيف مهب صاخ عالطضاب نيحلطصملا نيذهل ةيرعشألا ريسفت ديشر خيشلا

 نم وهف هنع تهن امب ركنملاو ةعيرشلا هب ترمأ امب فورعملا ريسفت امأو»
 ."”(. . .ءاملاب ءاملا ريسفت ليبق

 ةقفاوملا «ةلزتعملا لوق نيبو حيبقتلاو نيسحتلاب هلوق نيب قرفلا نيب مث
 اقافو نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ةلأسم تبعي هانلق ام نوكو» :لوقيف .هلوقل

 هجو نم امهنم الك قفاون امنإ اننأب هقالطإ دودرم ةيرعشألل ًافالخو ةلزتعملل

 ركنن الف ءامهل فلسلا مهفو ةئسلاو باتكلا لا رهاوظل ًاعابتا هجو نم هفلاخنو

 بجون الو ءانلوقعب عيرشتلا ديقن الو ءاقلطم ءايشألا نسحل لوقعلا كاردإ
 يذلا وهف هيلع ءىشل ناطلس ال هنإ لوقن لب ءانسفنأ دنع نم ًائيش هللا ىلع

 فاش نمل ةمحرلا هسفن ىلع بتك امك ءءاش نإ ءاش ام هسفن ىلع بجوي
 هعرش ام لك نإو «هعرش لبق هنسح لوقعلا فرعت مل ام عرشلا نم نإو

 ."”0.. .ديق الو طرش الب عاطي ىلاعت

 ديشر خيشلا هصخلي ام وه ةيرعشألاو ةلزتعملا يلوق نيب طسولا لوقلاف
 الف ءاهنيب ضراعت ال ىلاعت هللا تافص نأ» :وهو .«ةنسلا بهذم هنأ ًاحضوم
 يضتقت ال هتمكحو .هتمحرو هلدعو هتمكح يفاني امب ىلاعت هتئيشم قلعتت

 وأ رماوألا ضعب هيلع بجون ثيحب اهنم نحن هلقعنو همهفن امب هتئيشم دييقت

 هنأو ءنسح وهف هب رمأي ام لك نإ دقتعن امنإو ءاهضعب هيلع رظحنو لاعفألا
 .(”(..حيبق وه امع الإ ىهني الو ءنسح وه امب الإ رمأي ال

 .(7؟9//1) رانملا ريسفت )١(
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا ("*9(0)

 .(66/8) رائملا ريسفت (؟)
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 وه ليصفتلا اذإ حيحص فقوم اضر ديشر خيشلا نم فقوملا اذهو

 نيذه نيب اضر ديشر طبرو .ةيرعشألاو ةلزتعملا نيب فالخلا يف قحلا
 :ميقلا نبا لاق .باوصلا وه ليلعتلاو ةمكحلاو حبقلاو نسحلا نيئحبملا
 ءردو حلاصملا نم هنمضت امو هنساحمو عرشلا للع يف ملكت نم لكو»
 هنسح ناك ول ذإ «نييلقعلا حبقلاو نسحلا ريرقتب الإ كلذ هنكمي الف دسافملا
 ."”(يهنلاو رمألا ريغل كلذ تابثإ يف ضرعتي مل يهنلاو رمألا درجمب هحبقو

 0١(. 59/7 ؟) ةداعسلا راد حاتفم )غ0
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 :نماثلا ثحبملا

 ةلزتعملا نيب عازن لحم تناك يتلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه

 حبقي ًامكاح لقعلا لعج نم نأل ءاهلبق ام ىلع ةبترتم يهو «ةيرعشألاو
 بوجوو - ىلاعت  انم لاعفألا ضعب حبقب لوقي هنإف ؟نسحلا نسحيو حيبقلا

 لعف بوجوب مهلوق ةلزتعملا نع رهتشا كلذ ىلع ًءانبو هيلع اهضعب
 بوجو مدعب لوقلا ةيرعشألا نع رهتشا امك «ىلاعت هيلع حلصألاو حالصلا
 نم ولخي ال ىلاعت هللا لاعفأ نم لعف لك نأ ىلع ةلزتعملا تضقناف .كلذ

 ءدابعلا حلاصم ةياعر ةمكحلا ثيح نم بجيو «ميكح هنأل ء«ريخلاو حالصلا

 نأ ردقي ال ام حالصلا نم هدابعب لعف ىلاعت هللا نإ لب ءبسحف كلذ سيلو

 ."”نكمأ امم عدبأ ناكمإلا يف سيلف «هيلع ديزي
 ةلزتعملا نيب اهيف فالخلا روصيو ءةلأسملا هذه حضوي اممو

 هخيشو «يرعشألا نسحلا يبأ نيب ترج يتلا ةرظانملا .ةيرعشألاو

 «ةوخأ ةثالث نع يئابجلا يلع ابأ لأس يرعشألا نأ :ليق دقف :'"”يئابجلا

 لحندلاو لملا :يناتسرهشلاو )70/١5(« ديحوتلاو لدعلا باوبأ ىف ىنغملا :رابجلا دبع :رظنا )١(

 :ًاضيأ رظنا و 23١7« : ص) ةلزتعملا :نسح يدهزو «(0948 :ص) مادقإلا ةياهنو «(79/1)
 )777/١(. راونألا عماول : ينيرافسلاو ءاهدعب امو )7١4/١( تالاقملا :يرعشألا

 ناك «يرصبلا باهولا دبع نب دمحم يلع وبأ «فيناصتلا بحاصو «ةلزتعملا خيش وه (؟)
 )18/١5(. ريسلا .ةرصبلاب ها" ٠7 ةنس تام  ملعلا يف ًاعسوتم  هتعدب ىلع
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 لوألا امأ :يلع وبأ لاقف ؟ًايبص تام ثلاثلاو ءرفاك يناثلاو ءّيقت مهدحأ
 :يرعشألا لاق .ةمالسلا لهأ نمف ىبصلاو ءرانلا يفف يناثلاو ءةنجلا يفف

 لصو امنإ كاخأ نإ :هل لاقي هنأل ؛ال :لاق ؟هيخأ ىلإ دعصي نأ دارأ نإف
 «ىنم ريصقتلا ام :ريغصلا لاق نإف :(يرعشألا ينعي) لاق .هلمعب كانه ىلإ

 ملعأ تنك :هل هللا لوقي :لاق .ةعاطلا ىلع ينتردقأ الو «ينتيقبأ ام كنإف
 ولف :لاق .كتحلصم تيعارفءباذعلا تققحتسالو .«.تيصعل تيقب ول كنأ

 تيعار ملف ءيلاح تملع دقف هلاح تملع امك بر اي :ربكألا خألا لاق

 :ةرظانملا هذه ىلع ًاقلعم ميقلا نبا لاق .''"يئابجلا عطقناف ؟ينود هتحلصم
 نوبجوي نيذلا ةيردقلاو ةلزتعملا نم عدبلا لهأ ةقيرطل ةلطبم اهنإ هللا رمعلف»

 هل نوعرشيف .مهدنع حلصألا وهو دبع لكل حلصألا ةاعارم مهبر ىلع

 ...اهنع جرخي نأ هيلع نومرحيو ءهيلع نورجحيو ءمهلوقعب ةعيرش
 اهنإف مهدعاوق تلزلزو ءالؤه لوق تلطبأ نإو ةرظانملا هذه نأ دوصقملاو

 ."7(. . .هقلخ نود اهب صتخا يتلا هللا ةمكح لطبت ال

 يف نيملكتملا قيرط نم هفقوم نايبب ًاثدتبم هنيبأف اضر ديشر فقوم امأ
 ةيمهجلاو ةلزتعملا ىملكتم تايرظن نإ» :لوقي ذإ  اهريغو - ةلأسملا هذه
 مالكلا عادتبا ىلإ مهقبس نم تايرظنو «ةلأسملا هذه لثم يف ةرعاشألاو
 نم مهعبت نمو مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك امل ةفلاخم

 امم ءيشل نيركنم الو «ةيردق الو ةيربج اونوكي ملف ...راصمألا ءاملع

 ةلاحتسا ىلع هتديقع مهنم دحأ نبي ملو ...هسفن هب ىلاعت هللا فصو
 اهحبقو ءايشألا نسح راكنإ ىلع الو ءاهل لوأ ال ىتلا ثداوحلاو لسلستملا

 .©0(.. .لقعلا دنع هتاذل هيف نسح ال امب فيلكتلا عانتما راكنإ وأ ءاهسفن يف

 هيلع بجي ال ىلاعت هنأ اضر ديشر ىري اهسفن ةلأسملاب قلعتي اميفو

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا :رظنا )١5/١84(« ةيعفاشلا تاقبط :يكبسلاو )807/6(2

 :ص) ليلعلا ءافش : ميقلا نباو  ,»)55٠:يدادغبلاو 57(2 :ص) ةداعسلا راد حاتفمو

 :ص) نيدلا لوصأ ١16١(.

 45٠ 44١(. :ص) ليلعلا ءافش (9)

 .(60/8) رانملا ريسفت (0)



 :  فلسلا بهذم ًاحجرم لوقيف  هسفن ىلع هبتكو هبجوأ ام الإ
 نوركني اوناك امو «ةلأسملا يف قحلا وه حلاصلا فلسلا بهذم. ..»

 هللا ىلع بجي ال هنأ مهبهذم امنإو ءهقالطإ ىلع هب نولوقي الو بوجولا
 ءاهتاقلعتمو هتافص ىضتقم وه امو ءهسفن ىلع هبتكو هبجوأ ام الإ ىلاعت
 نأ بجو ءلامكلا تافصب فاصتالا لقعلا مكح يف ىلاعت هل بجو امكف

 ةمحرلاو ةمكحلاو لدعلاك ءاهتاقلعتم هنومسي ام تافصلا كلت ىلع بترتي

 بآن دك لهي ارد كدي َليَع نع ُمَنأ دعما ونت لع كير بنك»
 ءيش هناحبس هيلع بجي ال هنأو "469 ٌميِحَي ٌُروُمَع ُمَنَأَك َحَلَصأَو ودب نس
 الو» :لوقيو .'"”...هيلع بجويف ءهناطلس قوف ناطلس الو هريغ مكحب

 ."””«ةيهولألا ىلع مكحي ًانوناق نأ لقاع نظي نأ نكمي

 هللا ىلع دحأ بجوي نأ حصي ال هنأ الإ ءاهسفن يف ةتباث اذإ ةلأسملاف

 ىلاعت هنكلو ءةمكحو لدعو ريخو حالص هلك ىلاعت هلعف نأ كش الو ءًائيش

 هللا نأ كش الو .هدابع نم دحاو لكل حلصألا ةياعر هسفن ىلع بجوي مل

 سيلو «ىلاعت هنم لضفت كلذ لكو مهعفنو دابعلا حالص هيف ام لعفي هناحبس

 هيلع يذلاو» :اضر ديشر لوقي «ىلاعت هيلع بجاوب كلذ نم ءيش

 لالضلاو أطخلا نأو اهيف بير ال ةتباث حلصألاو حالصلا ةلأسم نأ نوققحملا

 يف لاقي امنإو ...ىلاعتو هناحبس هيلع بجاو كلذ نأ مهلوق يف وه امنإ

 اهنأ ةدرطملا لاعفألا نم هب قلعتي امو لامكلا تافص نم هل تبث ام لك

 ءءيش يف ءيش هيلع ولعي الف ىلعألا وه هناحبس هنأل ءهيلع ال هل ةبجاو
 ىلاعت هل بجاولا لامكلا نم تسيل ةحلصملا ةاعارم نأ ةيرعشألا بهذمو
 ال ثحب ةجحلا هذه يفو «مئاهبلاو لافطألا ضارمأب كلذ ىلع نوجتحيو

 .240(.. .انه هل لحم

 )١( ةيآلا «ماعنألا ةروس )04(.

 رانملا ريسفت (؟ )50/8(.

 )*( هسفن ردصملا )545/5(.

 )4( رانملا ريسفت )//8٠"(.

 نفر



 يرعشألا نيب تعقو اهنإ ليق يتلا ةرظانملا ىلع اضر ديشر قلعيو
 لوألا يئابجلا باوج امأف» :لوقيف ءامهنيب مكحلا فقوم ًاذختم يئابجلاو
 . . .هباتك يف هللا هنيب يذلا قحلا وهف قسافلا رفاكلاو عئاطلا نمؤملا يف

 .ًادج ةريثك «لامعألا عم رفكلاو ناميإلا ىلع ءازجلا بيترت يف صوصنلاو

 اهلان ىتلا تاجردلا قحتسي ال هنإف ءىبصلا ةلأسم نع لوألا هباوج كلذكو

 نكلو ءلدعلا هئازجو قحلا هللا دعو بسحب تاحلاصلا لمع يذلا نمؤملا
 نع هتلفغ نع أشن أطخ وهف ىناثلا هباوج امأو .لصألاب قحلت نينمؤملا ةيرذ

 ام لمعيو غلبي نأ ىلإ يبصلا ةايح مدع نأ كلذو ءهسفن يف لاؤسلا داسف
 حلصألا ةلأسم اهيف يتأي الو ءاهنع قلاخلا لاؤسل هجو ال ةيمدع ةلأسم لمعي

 .©"”«ةلزتعملا بهذم يف

 امو ةلزتعملاو ةيرعشألا نيب لادجلا اذه نأ ىري اضر ديشر نأ امك

 بدألا ءوس نم يه ةعدتبم تارابعب ضعب ىلع مهضعب جاجتحا نم هبوشي
 ."”هنم رافغتسالا بجي امم وهو ىلاعت هللا عم

 )١( هسفن ردصملا )9/8ه  38(.

 .هسفن ردصملا (؟)
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 :عساتلا ثحبملا

 رمعلا ةلأسم يف انيدلو .ردقلا ةديقع عورف نمف ثالثلا لئاسملا هذهو

 ديزير الو ريغتي ال لجألا نأ ىلع اهنم ةفئاط لدتف «ضراعتلا اهرهاظ ةلدأ

 لو عام توحي ال ل مهب 2 اًدإَوم :ىلاعت هلوق اهنمو .ءصقني الو

 ."204اَهْلَجَأ هآج اَذِإ اَمْنَن هنأ َرْيَيُي نلو» : ىلاعت هلوقو ."0469 تميت
 هلوق اهنم ؛هصقنو رمعلا ةدايز ىنعم ىلإ ريشت : ةلدألا نم ىرخأ ةفئاطو

 هلوقو "76 نتك ف لِ هورمع نم صفي الو ٍرمعُم نم_رمعب مَع رمي امو# :ىلاعت

 , 104 ٌمدَنِع 2 دنع َّصَست َلَجَأَو 1 طق ير : ىلاعت

 تعمس :لاق هلي كلام نب سنأ ثيدح اهنم :ثيداحأ ةنسلا نمو

 ءهرثأ يف هل أسنيو هقزر يف هل طسبي نأ بحأ نم» :لوقي دلع هللا لوسر

 .”(همحر لصيلف

 )١( ةيآلا «لحنلا ةروسو «(75) ةيآلا «فارعألا ةروس )11(.

 )١1(. ةيآلا «نوقفانملا ةروس (؟)

 )١١(. ةيآلا ءرطاف ةروس (*)

 .(؟) ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)

 حتفلا عم «محرلا ةلصب قزرلا يف هل طسب نم :باب «بدألا :ك :يراخبلا هجرخأ (8)
 اهتعيطق ميرحتو محرلا ةلص يف :باب ءربلا :ك : :ملسمو 204875 :مقرب (19/1)

 .(157  5١؟/8) دئاوزلا عمجم :يمثيهلا :رظنا و 2755517 :مقرب )١1987/5(
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 نيب عمجلا يف مهتاهجو تنيابتو «؛كلذ يف ءاملعلا راظنأ تفلتخاف

 :لاوقأ ىلع صوصنلا هذه

 رمعلا يف ةكربلا نع ةيانك يه لب ةيقيقح تسيل ةدايزلا نأ :لوألا
 ,20ةعاطلا ىلإ قيفوتلا ببسب

 لكوملا كلملا ملع ىلإ ةبسنلاب كلذو «ةيقيقح ةدايزلا نأ : يناثلا

 .ىلاعت هملع يف ام وهف ريغتي ال يذلا لجألا امأ ءرمعلاب

 «هتوم دعب هل ةحلاصلا هتيرذ ءاعد نع ةرابع ىه ةدايزلا نأ :كلاثلا

 :ةيميت نبا لاق ."”فيعض اهدانسإ نأ الإ تاياورلا ضعب يف كلذ دروو
 ىنعم نيبتي اذهبو .«ديقم لجأ» و «هللا هملعي «قلطم لجأ» نالجأ لجألاو»

 لصيلف هرثأ ىف هل أسنيو هقزر ىف هل طسبي نأ بحأ نم» :ِلي هلوق

 هتدز همحر لصو نإ» :لاقو ًالجأ هل بتكي نأ كلملا رمأ هللا نإف (90همحر

 هيلع رقتسي ام ملعي هللا نكل ؛ال مأ دادزيأ ملعي ال كلملاو «اذكو اذك

 ."«رخأتي الو مدقتي ال كلذ ءاج اذإف ءرمألا

 لجألا نيب قرفلا وه هنيبي نأ دارأو هراتخا يذلاف اضر ديشر امأ

 راص الإو ءريغتي ال اذه نأ ىلإ بهذو «ىلاعت هللا ملع يف وه يذلا يقيقحلا

 ةدايزلا هب عقت يذلا وه اذه نأ ىلإ بهذو يريدقتلا لجألا نيبو ءالهج ملعلا

 لجأ وه صقنيو ديزي يذلاف «ةيعيبطلاو ةيعرشلا بابسألا بسحب ناصقنلاو
 «لدبتي الو ريغتي ال ىلاعت هملع يف يذلاو «ىلاعت هللا ملع يف يذلا ريغ رخآ

 هللا ملع يف موتحملا هلجأ كلذ نأ ملع صخشلا تام اذإف ءعوقولاب فرعيو

 ةدملا :لوألا :ناينعم هب داريو قلطي لجألا نأ ىلإ اضر ديشر راشأو .ىلاعت

 اذهب لجألاو» :اضر ديشر لاق .رمألا سفنو عقاولاب ناسنإلا اهشيعي يتلا

 اهاضق يتلا ةدملا هذه نأ ملعي ءرملا تام ىتمف «عوقولاب الإ فرعي ال ىنعملا

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا )١٠١/470(.

 .(157/8) دئاوزلا عمجم :يمثيهلا :رظنا و ءهسفن ردصملا (6)

 .هجيرخت قبس (9)

 .(517/8) ىواتفلا عومجم (14)
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 ام ملعي يذلا وه هدحو هللا ناك املو ,رمألا سفنو عقاولا يف هلجأ يه

 اذهبو ؛رمعلاب ىلاعت هللا ملع ىلع لجألا قلطأ . . .ءايحألا ىلع ضرعيس

 يف عقو ول ذإ حيحص وهو صقني الو ديزي ال ناسنإلا رمع نإ :اولاق ىنعملا
 يناثلا ىنعملا امأو ."'"0الهج ملعلا ناكل عقيس هنأ هللا ملعي ام فالخ دوجولا

 يف درو ام لكو» :اضر ديشر لاق ؛ناصقنلاو ةدايزلا هيف عقي يذلا وهف لجألل

 محرلا ةلصك ةيسفنلاو «ةيملعلا بابسألاب هيف ءاسنإلاو هتلاطإو رمعلا صقن
 ةرابع وه يذلا «يعيبطلا وأ يريدقتلا لجألا ىلإ ةبسنلاب وه امنإف «ءاعدلاو

 1 ."”«تاببسملاو بابسألا يف هللا ننس رهظم نع
 يهلإلا ملعلا رابتعاب ال نكل زئاج هصقنو رمعلا ةدايزف كلذ ىلع ةءانبو

 ام اذه .ةيعيبطو ةيعرش بابسأ هلو «ىرخأ تارابتعاب نكلو ءريغتي ال وهف
 نوكي ءايشألا نم ًائيش نأ ملسملا ركني فيك» :لوقيو ءاضر ديشر هررقي
 نيد هنيدو «ةرطفلا ىف تباث رمأ وهو «ءاقبلا لوطو لجألا ةطسب ىف ًاببس
 2( . .ًاضيأ لقنلاب تباثو «لقعلا نيد هنيدو لقعلاب تباثو «ةرطفلا

 اهنم ثيداحأب «ةيعرشلا بابسألاب رمعلا ةدايز ىلع اضر ديشر لدتسيو
 دري ال ًاعوفرم نابوث ثيدح اهنمو .«ثحبملا لوأ هيلإ راشملا سنأ ثيدح

 قزرلا مرحيل لجرلا نإو ءربلا الإ رمعلا يف ديزي الو ءءاعدلا الإ ردقلا

 .”«هبيصي بنذلاب

 هانعمو («قلعملا ءاضقلاب) فرعي ام وه كلذ نأ ىلإ اضر ديشر ريشيو

 تعقو اذإف ءاهبابسأب ىلاعت هللا ملع يف ةقلعم تاببسملا نأ» :هرسفي امك

 قرف الو» :لاق .©"06...الف الإو ةلاحم ال تاببسملا اهعم تعقو بابسألا

 )١( رانملا ريسفت )508/8(.
 .هسفن ردصملا (9)

 .(1١059/1؟) رانملا ةلجم ()
 :يناربطلاو .يبهذلا هقفاوو ءدانسإلا حيحص :لاقو :؛(١/597) كردتسملا :مكاحلا هاور (4)

 :ينابلألا :رظنا و «يراخبلا ديعس :ت (7/494/؟) ءاعدلا يفو (١0٠/؟) ريبكلا يف

 1 - .0164) مقر :ةحيحصلا
 .(051/11؟) رانملا ةلجم (6)

 ففي



 ."”(عرشلاب ملع يذلا ببسلاو دوجولاو رابتخالاب ملع يذلا ببسلا نيب هيف
 ينا ريغ «حيحص هريغ نيبو «ىلاعت هللا ملع يف ام نيب اضر ديشر ةقرفتو

 ءءابطألا هررقي ام ىلع دمتعي «يريدقتلا رمعلا» ةلأسم يف هنأ هيلع تظحال
 ثيدح عم اميس ال ءمهل الو هل ال ملسي ال وهو «ءارقتسالا بسحب

 ىلإ ةجاحب انك اذإف 2"”ةنس نيعبسو ةنس نيتس نيب يتمأ رامعأ» :ِةكك يبنلا
 نيب عمجلا يف حص ولو .عرشلا ىلإ عجرنف ةمألا هذه لامعأ طسوتم ةفرعم
 ملعلا لهأ هب لواح امم هريغ نود هيلإ ريصملا بجول ثيدح عرشلا ةلدأ

 ةدايزلا نوك يف فلسلا هيلإ بهذ ام ىلوألاف حصت مل نإو ةلدألا نيب قيفوتلا
 .رمعلاب لكوملا كلملا ملع يف عقت صقنلاو

 كلسملا سفن هنامرحو هتدايزو قزرلا ةلأسم ىف اضر ديشر كلسيو

 لوط يف ثحبلاك قزرلا ةدايز يف ثحبلاو» :لوقي «لجألا يف هكلس يذلا
 .20(...بابسأ امهنم لكل نأل ءاوس رمعلا

 قزرلا نكلو « ريغتي ال ىلاعت هللا ملع يف يذلا قزرلاف «كلذ ىلعو

 ءاضقلا» وأ تاببسملاو بابسألا طابترا نئس بسحب ريتعي يذلا «يريدقتلا»

 «يريدقتلا قزرلا» انل رسفي مل اضر ديشر ناك نإو .صقنيو ديزيف «قلعملا
 ام وهو هدصق همالك نم رهظي ناك نإو «يريدقتلا رمعلا» رمعلا رسف امك

 .ةيعيبطلاو ةيعرشلا بابسألا ىلع فقوتي

 :ءاعدلا

 ةباجإ باجأ هنكلو ؛خيشلا اهنع لئس دقف ؛ءاعدلا ةلأسم ىف امأو
 ةلأسم ىلع ءانب اهل ءاملعلا جيرخت ىلع اهلوأ ىف لاحأ «ةبرطضم «ةعيرس
 ثيداحأ كانه نأ ركذ هباوج رخآ يف هنكلو .ًاضيأ مربملاو قلعملا ءاضقلا
 ."اهنع باجي ال ةلكشم

 .هسفن ردصملا )١(

 .(0 )1 : ح« . . .ةمألا هذه رامعأ ءانف يف ءاج ام :باب «دهزلا :ك :يذمرتلا هاور (0)

 )051/١1(. رانملا ةلجم (9)

 )759١/8(. رائملا ةلجم (5)



 رئاسك ءهردقو ىلاعت هللا ءاضق نم هنأ ءءاعدلا ةلأسم ىف قحلا لوقلاو

 دجو ببسلا دجو ىتم ءاهتاببسمل ةمزال ىلاعت هللا اهلعج يتلا بابسألا
 .ىلاعت هللا ردقب ءيش لكو «ىلاعت هللا ةنس بسحب ببسملا

 وأ «ءالبلا نم اذكو اذك هئاعدب عفريف وعدي ًانالف نأ هللا ملع يفف
 .ىلاعت هللا ملع يف لكو «هئاعد ببسب ءريخلا نم اذكو اذك هل ثدحي

 يتلا بابسألا نم لاؤسلاو ءاعدلا لعج هللا نأل» :مالسإلا خيش لاق

 مل ءاعدلاب هلاني اريخ دبعلل ردق اذإو «هقزرو هادهو هتمحرو هترفغم اهب لانت
 امنإف مهبقاوعو دابعلا لاوحأ نم هملعو هللا هردق امو ءءاعدلا نودب لصحي

 ةرخآلاو ايندلا يف سيلف «تيقاوملا ىلإ ريداقملا قوسي بابسأب هللا هردق

 .©"0(تاببسملاو بابسألا قلاخ هللاو «ببسب الإ ءيش

 ام نأ نم «قزرلاو ءرمعلا ةلأسم يف ديشر خيشلا هيلإ بهذ ام امأو

 .«بوتكملا يقيقحلا لجألاب ملاع ىلاعت هللا نأو ءريغتي ال ىلاعت هملع يف

 ديشر خيشلا هيمسي ءرخآ رابتعاب رخآ لجأ وه ناصقنلاو ةدايزلاب ريغتملا نأو

 وهف ةكئالملا هتبتك ام الإ مث وه امو «يريدقتلا قزرلاو «يريدقتلا لجألاب
 ."”باوصلا وهو .كلذ هيف عقي يذلا

 0/١ - 59/8) ىواتفلا عومجم قلل

 :يرابلا حتف :رجح نباو 5 فاا// ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا قفز

 //1١١١(. نمحرلا ميركلا ريسيت : يدعس نباو خو ا و 1(
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 :رشاعلا ثحبملا

 تايعرشلاو تاينوكلا

 نيبف «تاينيدلاو تاينوكلا نيب - هللا همحر اضر ديشر خيشلا قرف

 «يعرشلاو ينوكلا لعجلا نيبو «يعرشلا رمألاو ينوكلا رمألا نيب قرفلا

 .ةيعرشلاو ةينوكلا ةدارإلاو

 هيلع ام وهو نيوكت رمأ :ناعون رمألا اذهو...» :ديشر خيشلا لاق

 ذخألاب سانلا رمأو هئايبنأ ىلإ هّللا هاحوأ ام وهو : عيرشت رمأو .(نك» هلوقب

)0020( 
 3م 0-7

 هلوق دنع لاق «يعيرشتلاو ينيوكتلا لعجلا نيب ديشر خيشلا قرف امك

 امإ انف لعجلا» '”4 . . .سياّئلِز اَمَِق ماركْلا َتَيَلا ةبنكلا ُهَّنَأ َلَمَج» :ىلاعت
 ." 56. . . عيرشتلا وهو يفيلكت يرمأ امإو «رييصتلا وهو ينيوكت يقلخ ف . هايل ع أ 700

 ُديِري# ىلاعت هلوق دنعف «عيرشتلا ةدارإو نيوكتلا ةدارإ نيب ًاضيأ قرفو
 انه ةدارإلاب دارملاو» :لاق 4 َرْيْمْلا ْمُكِب دير الو ٌرْئْقْلا مُكحِب ُهَّنَأ مص عر

 )١( رائملا ريسفت )١/757(.

 ةيبآلا «ةدئاملا ةروس (؟) )/919(.

 )6( رانملا ريسفت )/١١3/89(.
 )5( ةيآلا «قرقبلا ةروس )١186(.



 .""«نيوكتلا ةدارإ ال عيرشتلا ةمكح

 فئاوط هيف عقو يذلا عازنلا لصفي ةينيدلاو ةينوكلا نيب ةقرفتلا هذهبو
 ل وأ هتدارإل مزلتسم هللا رمأ لهو «ةدارإلاو رمألا ةلأسم يف سانلا نم

 .امهنيب اوقرفي مل مهنأل

 «يعرشلاو ينوكلا رمألا نيب ديشر خيشلا اهب قرف يتلا قورفلا نمو
 .مالكلا ةفص قلعتم يناثلاو «ةدارإلا ةفص قلعتم لوألا نأ

 ىلإ هجوتي امك ءدجويو نوكيل «مودعملا ىلإ هجوتي نيوكتلا رمأ نأو

 .دوجوملا

 هب بطاخي الو فلكملا ىمسيف لقاعلا هب بطاخيف فيلكتلا رمأ امأو

 ."”مودعملا نع الضف «هريغ

 اذهب عفدنيو .""ةنسلا لهأ نم دحاو ريغ ةقرفتلا هذه ركذ دقو

 نيب مهتقرفت مدع ببسب «عدبلا لهأ نم عقو نم هيف عقو يذلا لاكشإلا
 يصاعملا لها جاجتحا لطعي ةقرفتلا هذهبو «ينيدلا يعرشلاو يردقلا ينوكلا

 ر : ش .ردقلاب

 )١( رانملا ريسفت )١154/5(.

 .(4994 - )498/١ هسفن ردصملا (؟)

 )/08/9  23١ ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا و 25١(« :ص) ةعيرشلا :يرجآلا :رظنا (6)
 .(154- 454 :ص) ليلعلا ءافش :ميقلا نباو 4 « 20٠504(«

 نفت



 :رشع يداحلا ثحبملا

 لبقي ال .ناميإلا ناكرأ نم انكر لب .ًابجاو ردقلاب ناميإلا ناك اذإو

 الو ردقلاب نوئنمؤي ةنسلا لهأف .عونمملا لمع وأ عورشملا لمعلا كرت

 .هب نوجتحي

 نيكرشملا نع نآرقلا ىكحو .“”سيلبإ ردقلاب جتحا نم لوأو
 :ىلاعت لاق ؛كلذ مهيلع ىلاعت درو ءمهكرش ىلع ردقلاب مهجاجتحا

 وع نم امَّرَح الو اَنْوآَباَ الو انكرْشَأ آم ُدّنأ َءآَش ول أديم َنِدَلا لوقيس» موك هل ل ماس ع سر م _ م هر #
 3 هي هس م4 ٌّللارةل هه م يد .ٍِ م م رسل سي

 4و6 م4 مس ووجد تر هىعو مس هم يت 018 هوس 10
 ةّجحلا ملف لق َنوصرح الإ متنأ ْنِإَو نظل | نإ ال ةوجرخس
 .9©740 َنيهَمبأ ُسَدَهَل َهآَس وله ةَمِبْل

 نم انذختا نم هب كرشن ال نأ ىلاعت هللا ءاش ول...» :ىنعملاو
 مهليثامت نم انمظع ام مظعن ال نأو رشبلاو ةكتالملا نم ءاعفشلاو ءايلوألا

 . (99) ةيآلا ءهرجحلا ةروس رظنا )١(

 )1١48. ١55(. ناتيآلا «ماعنألا ةروس (0)

 نيف



 0( انم ىن
 .٠ ه6. .8 رحف ١

 لاطيإ دارأ نم تمحفأو عطاس ناهربو عطاق درب تتأ دق ةيآلا هذهو

 .عئارشلا

 تناكل ةيآلا هذه ريغ ةلأسملا يف نكي مل ولو.. ١. :ديشر خيشلا لاق

 اهنم ةريثك تايآ بأ كانهو فيك ءردقلاب جاجتحالا نع عدرلاو رجزلا يف ةيفاك

 َلاَك هنأ ٌُكَفرَر ايم امس أوُِفَنَأ مل لَم ادا : ىلاعت هلوقك ىنعملا يف حيرص وه ام
 ٍلَكَص ىف الب ْرْثَك نإ كعمل هلل هني زل نم ْمملْتأ اوم نب ايدك د

 دل 0 . "409 نم

 ول...» :هنأ ءديشر خيشلا هنيب امك «ةيآلا يف مهيلع درلا هجوو

 كلذل ًاجرخم ًارابجإ يصاعملاو كرشلا نم هيلع اوناك امل هللا ةئيشم تناك

 ةنمضتم كلذل هتئيشم تناك ولو ...هيلع مهبقاع امل مهلامعأ نم هنوك نع

 هيلع مهبقاع امل  لسرلا لاق امل ًافالخ هب هايإ هرمأو هلعاف نع هاضر
 .*7«لسرلل ًاقيدصت

 ةجحلا مهمازلإو مهبيذكت دهو مهجاجتحا در يف لوألا هجولا وه اذه

 نم مهتجح لثمب جتحاو مهلعف لثم لعف نمل ثدح ام ركذب مهماحفإو
 .مهلبق هللا اهكلهأ يتلا ممألا

 امب مهجاجتحاو مهلهج نايب وه «ةيآلا هذه يف درلا نم يناثلا هجولاو

 .نيقيلاو ملعلا نود نيمختلاو نظلا ىلع كلذ يف مهدامتعاو هب مهل ملع ال

 هجولا اذهو «عقاولا يلعفلا ناهربلل انايب ناك لوألا هجولا يف قبس امف

 .يرظن يلقع «رخآ ناهربل نايب

 )١( رانملا ريسفت )١7/5/8(.

 ةيآلا ءسي ةروس (؟) )/51(.

 )9( رانملا ةلجم )١79/9(.

 )84( رانملا ريسفت )5/8/ا١  /ا/١79(.

 يفي



 ناهربلا اذهب ريكذتلا دعبو» :هجولا اذه نايب يف ديشر خيشلا لوقي

 :لاقف مهمعز ىلع يملع ليلدب نيكرشملا بلاطي نأ ِهكَك هلوسر هللا رمأ

 ملع نولوقت امب مكدنع له :يأ 741 هجمت ولع ْنْي مُكَدنِع ْلَه لق
 ىلع هضرعنو هيف مكعم ثحبنل انل هوجرختف هب نوجتحتو هيلع نودمتعت ام

 ءمكلبق يتلا ممألا عئاقو نع ةيكحملاو ةيلقعلا تايآلا نم هب مكانئج ام
 ."”(...؟حوجرملا نم حجارلا رهظيل طسقلا نازيملا امهنيب بصننو

 حصي فيكف هيلع هملع ينبيف ردقلاب ًاملاع سيل ردقلاب جتحملاف
 لبق هللا ردقو «هنم هرودص لبق كلذ هيلع بتك هللا نأب يصاعلل جاجتحالا
 ًاضيأ كلذب باوجلا درو دقو - ىلاعتو هناحبس وه الإ هملعي ال بيغ هعوقو

 سو اي تس ال ةكمت ٌةَمِحِلَف اَوُلَمَك اوله اول :ىلاعت هلوق يه ىرخأ ة ةيآ ىف
 ."”29(40 َوُمَلَص ال ّلِع َنوُلوُفَنَأ هدأ ل هلأ كِإ له ابي ارت هر 200 كمقْلا

 ًارذع نوكي هتدارإو هللا 56 لهف...» :ديشر خيشلا لوقي

 نإ الك . . .؟ميلألا زجرلا يف عقوف د طارصلا نع غاز اذإ ناسنإلل

 . .لقاع هب لوقي ال نايذه اذه

 جاجتحالا زوجي ال هنأ - قحلا وهو  ديشر خيشلا يأر نأ لصاحلاو
 ىلع جاجتحالا» :خيشلا لوقي .يصاعملا لمع وأ ؛لمعلا كرت ىلع ردقلاب
 عينشتل ميركلا باتكلا ءاج دقو «نيدحلملا دئاقع نم ردقلاب لمعلا كرت
 نمؤم هنأ يعدي وهو انم دحأل غوسي الف .. .هيف مهيلع يعنلاو مهداقتعا
 .20(.. .نوكرشملا هب جتحي امب جتحي نأ نآرقلاب
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 )١( ةيآلا «ماعنألا ةروس )١54(.

 )8//١09/1(. رانملا ريسفت- (0)

 .(58) ةيآلا «فارعألا ةروس ()

 17٠(. _ ١1؟9/5؟) رانملا ةلجم (4)

 .(7845؟/5) هسفن ردصملا (8)

 ليا



 لسرلاو بتكلاو ةكئالملاب ناميإلا يف

 :لوصف ةثالث هيفو

 . ةكئالملاب ناميإلا :لوألا لصفلا

 .بتكلاب ناميإلا : يناثلا لصفلا

 . لسرلاب ناميإلا : ثلاثلا لصفلا

 م



 اك ا سا

<< 
 2 :لرأ) لصفلا

 ةكئالاملاب ناميإلا

 :بلاطم ةئالث هيفو .ةكئالملا :لوألا ثحبملا

 .ًاليصفتو ةلمج ةكئالملاب ناميإلا بوجو :لوألا بلطملا
 . مهصئاصخو ةكئالملا فئاظو : يناثلا بلطملا

 .ءايبنألاو ةكئالملا نيب لضافتلا :ثلاثلا بلطملا

 :بلاطم ةثالث هيفو .نيطايشلاو نجلا :يناثلا ثحبملا

 .نيطايشلاو نجلا ىنعم :لوألا بلطملا

 .نجلا ةيؤر :يناثلا بلطملا

 .ناسنإلا مسج يف نجلا لوخد :ثلاثلا بلطملا

 نول



 " : ىلاعت لاق امك ءرشبلا نم ىلاعت هلل مهافطصا نم ىلإ ةلاسرلاو يحولا
 قدز ع 2 مه هرم 2 م موو

 .#37 . . .نياَثلآ ترمو السر َةكِيلمْلا تري , ا #

 الإ ئرما نامي ءإ متي الف «ناميإلا ناكرأ نم نكر ةكئالملاب ب تاميإلاو
 2 ع رص هر

 م َنوُئمْؤَمْلاَو دير نم ِهلِإ َلْرَنَأ آمي لش أوُسَلَا َنَماَءأل :ىلاعت لاق مهب ناميإلاب
 . 274. . .ةويْسُي ني رَحأ تب ُقَرعُم ال ويسر ءدبكَو ءوكيتلمو لأب نماء

 دَقَم زخآلا وْريلاَو وِلْسُرَو .ِديثُكَو هوكَهلمَو هل فكي نمو. ..» :لاقو
 5246© اًديِعَب - ْاكَص

 نم ركذف ةضافتساب ةكئالملا نع ميركلا نآرقلا يف هللا ثدحت دقو

 هللا نوصعي ال مهنأ ىلوألا نمف ءريثكلا ءيشلا ةيقّلَخلاو ةيقّلُخلا مهتافص

 وأ للك نود ىلاعت هللا نودبعي مهنأو «'*””هب نورمؤي ام نولعفيو ىلاعت
 كفقفز ان 5 5 مها " 0015 .٠ أ * ةناغلا . 2( 5

 عابرو ثالثو ىنثم ةحنجا ووذ مهنا :ةيناثلا نمو . روتف

 )١( ةيآلا ءجحلا ةروس )70(.

 .(580) ةيالا «ةرقبلا ةروس (؟)

 )١75(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (6)

 .(5) ةيآلا «ميرحتلا ةروسو :(؟10) ةيآلا «ءايبنألا ةروس :رظنا (4)

 )7١(. ةيآلا «ءايبنألا ةروس :رظنا (6)

 .(ىلوألا) ةيآلا ءرطاف ةروس :رظنا (5)

 ا



 بناوج نم ةكئالملا نع ثيدحلا اضر ديشر خيشلا لوانت دقو

 ال مهب رفاكلا نأو «ناميإلا ناكرأ نم نكر مهب ناميإلا نأ تبثأو «ةددعتم

 همهتا دقف كلذ عمو ءمهفئاظوو مهتافص ضعب نع ثدحتو ءاملسم نوكي

 جهنم ضرعأ يلي اميفو .كلذ هسفن نع خيشلا عفد دقو «مهراكنإب هموصخ

 .لصفلا اذه يف ديشر خيشلا

6 



 :لولا بلطملا

 ًاليصفتو ةلمج ةكئالملاب ناميإلا بوجو

 ناميإلا بوجو نايب نم زيزعلا باتكلا ةلدأ نم مدقت ام ىلع ءانب

 ناميإلا بجي .روهشملا ليربج ثيدح نم درو ام كلذكو .ةكئالملاب

  ديشر خيشلا هررق ام اذهو .الصفم درو اميف اليصفتو ةلمج ةكئالملاب

 «ناميإلا ناكرأ نم ىناثلا نكرلا وه ةكئالملاب ناميإلا» :لاق ذإ هللا همحر

 مهتافص وأ مهئامسأب صوصنلا تدرو نمبو الامجإ مهب ناميإلا بجيف
 ."”ًاريثك ىنعملا اذه ديشر خيشلا داعأو 02. .اًليصفت

 «هراكنإ مكح نيبو نكرلا اذهب ناميإلا بوجو ديشر خيشلا نيبو

 هنوك كلذ يف يفكيو .فيرحت الو ليوأت ريغ نم يحولا ربخ يف درو امك
 ."0.(20. .القع ًادكمم

 )١( رانملا ةلجم )559/59 2 5531١(.

 )0( رانملا ريسفت :رظنا ) ١/هلااو ”١55و 159/0(.

 )*( رانملا ةلجم )١/5915 505(.

 لم



 نمؤي ال» :ديشر خيشلا لوقي امك وهف نكرلا اذهل ركنملا امأو
 ًايلم الو ًاينارصن الو ًايدوهي الو ًاملسم نوكي الو هلسر تل 0 يحوب

 .اهبتكو تانايدلا هذه عيمج ىف نوروكذم ةكئالملا نأل كلذو 5 «. . .ًاينثو

 ؛ىلاعت هللا الإ مهيصحي ال ريثك ددع ةكئالملا نأ لبق تركذ امكو

 .'"”يحولا كلم وهو ليربج : مهئامسأ نم نآرقلا ركذو ؛ءةددعتم مهفئاظوو

 كلام : :مهنم ًاضيأ نآرقلا يف دروو «هفيراصتو رطقلاب لكوملا وهو لاكيمو
 يروا 000

 . رانلا نزاخ وهو

 .«”روصلاب لكوملا وهو ليفارسإ مهنم ةنسلا يف دروو
 فقوتلا مث هب ناميإلا بجي مهئامسأ نم ةنسلاو باتكلا يف درو امف

 مل ءامسأ ىلع اقلعم لاق ذإ ديشر خيشلا هررق ام وه اذهو .كلذ ءارو اميف

 مالك همهوأ امو (*”ليئارزعب توملا كلم ةيمست امأو» :عرشلا يف درت

 مل ليئارزع مسا نإف ء.حيحص ريغف مسالا اذهب ناميإلا بوجو نم مهضعب
 يف الو «كلامو 3 - ليئاكيم وهو  لاكيمو ليربج مساك نآرقلا يف دري

 .©"0(.. .ليفارسإ مساك ةعوفرملا ةحيحصلا ثيداحألا

 نم وأ ةكئالملا نم وه له هتقيقح يف فالخ عقو دقف سيلبإ امأو

 يف تايآلا رهاظ هنأل ةكئالملا نم هنأ ديشر عيشلا هحجر يذلاو ."”نجلا

 604 تلا نم نا .# :ىلاعت هلوق ةضراعم امأو «مدآل دوجسلا ةصق

 مهنمو ةيفخلا تاقولخملا ءالؤهل سئج نجلا» :نأب ديشر خيشلا هنع بيجيف

 .(7ه/+) هسفن ردصملا )١(

 :ح (4ليِربحَل اًوُدَع حراك نم :هلوق :باب ءريسفتلا :ك «حيحصلا :يراخبلا :رظنا (؟)
444 (195/48). 

 .09//) ةيآلا فرخزلاو «(44) ةيآلا «ةرقبلا ةروس :رظنا (6

 .(074/1) (9لا/٠١) ٠٠١ :ح «نيرفاسملا ةالص :ك .حيحصلا :ملسم :رظنا (5)

 )*/551١(. ريسفتلاو )00/١(« ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا :رظنا (©)

 .(6531 2 559/59) رانملا ةلجم (5)

 .(807/6) ريسفتلا :ريثك نبا دنع كلذ يف لاوقألا رظنا (0

 .(00) ةيآلا .فهكلا ةروس (6)
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 نأ نولوقي اوناك نيذلا برعلا يف ىلاعت هلوقل نيموصعملا ةكئالملا عون
 سيلبإ نأ نذإ قيقحتلاف :206خم ِةَمْل قبو ُمَتْي اوَكيَو» :هللا تانب ةكئالملا

 رارشأ مهنمو نيموصعملا ريغ نيفلكملا نجلا يأ سنجلا اذه نم عون هتيرذو
 ."0(نيطايشلاك

 ضعب نع يورم وهف مهنم ليبق نم وأ ةكئالملا نم سيلبإ نوكو
 ءايحأ نم يح نم سيلبإ ناك» :سابع نبا لاق « - هللا مهمحر  فلسلا

 ."”0نجلا مهل لاقي ةكئالملا

 :يناثلا بلطملا

 مهصئاصخو ةكئالملا فئاظو

 نم ركذف .مهصئاصخو ةكئالملا فئاظو ضعب اضر ديشر ركذ دقو

 ديحوتلا عم اهضراعت مدع ًانيبمو ةفيظولا هذه ًاررقم ؛يفوتلا ةكئالملا فئاظو

 ءايبنألل يحولا غيلبت ضيوفتك ةكئالملا ضعب ىلإ يفوتلا ضيوفت نإ) :لاقف

 ريغ ضيوفتكو «نيلسرملا ىلإ سانلل ةلاسرلا غيلبت ضيوفتكو «مهضعب ىلإ
 هناحبس هللاو «ديحوتلا ىفاني ال كلذ لك «نيقولخملا ىلإ لامعألا نم كلذ

 ْ .(06...نوكلا يف فرصتملا وه

 يف نوفرصتي مهنأ ينعي ال ةكئالملا ىلإ لامعألا هذه ضيوفت نإ

 ىلاعت هرادقإبو «لامعألا هذهب ىلاعت هللا نم نولكوم مهنكلو مهتدارإب نوكلا

 ىلع اوردق امل مهاطعأ ام مهبلس ولو مهرخس يذلا وهو» مهل
 كلم كلذب موقي لهو رشبلل ةكئالملا يفوتب قلعتي اميفو .202...ءيش
 تومللو . ..» :كلذ يف ديشر خيشلا لوقي «ةددعتم ةكئالم وأ طقف دحاو

 )١( ةبآلا «تافاصلا ةروس )١158(.

 .(4 - ”77/19) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا عم نراقو 0414 رانملا ةلجم (؟)

 .(6//810) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (")
 .(24(2 ) رانملا ةلجم ()

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (0)



 نم فولألا ضبقف ءهب صاخ ةايحلا يف ماظنو ننس اهنم لكل ةريثك فانصأ

 عساو ميظع لمع اهب ةقك ةقئاللا عضاوملا يف اهعضوو ةظحل لك يف حاورألا

 نأ دب ال مظنم ميظع لمع لكو «نوريثك لسر هماظنو هترادإب موقي قاطنلا

 .©"”(...هنم ماظنلاو ةسايرلا ناكم يه ةدحاو ةهج هل نوكت

 :ىلاعت لاق امك ددع ووذ ةكئالم هب موقي يفوتلاو كو ضبقف

 لسرلا ءالؤهو)ا ص ال ْمُهَو اًنلْسُر ُهَنْفوَت ٌتوَمْلَ مدع هج اَذإ َّيع»

 لَو ىذا ِتْوَمْلأ ُكلَم مُكدَفَوَب لقط :هيف هللا لاق يذلا توملا كلم ناوعأ مه
 9 هللا همحر  ديشر خيشلا لوقي امك "74... .كَب

 مدآ ينب لامعأ ةباتك ديشر خيشلا اهنع ملكت يتلا ةكئالملا فئاظو نمو

 خيشلا لوقي امك  ةدارملا ىهو باسحلا موي رشنت يتلا فحصلا يف اهظفحو

 مه ةظفحلا ءالؤهو» :لاق © ترش فحص اًدإَو# :ىلاعت هلوقب  ديشر

 © نييك اًمارِك © َنيِئَل مَع َنإَت» :مهيف ىلاعت ثلا لاق نيذلا ةكئالملا
 نيبتاكلا ريغ ةكئالملا نم ةظفحلا نإ ليقو . . .249) َنوُلعْتَت ام نولي

 نيب نم تلبقعم م 70 :دعرلا ةروس نم ىلاعت هلوق يف تابقعملا مهو :لامعألل

 نجلا نم هنوظفحي ةكئالم مهنإ :ليق هَ رثأ ني وطني ءوفْلَح نمو ِهْيَدَي
 اذإف هبيصي نأ ًاردقم نكي مل هل ةضرع نوكي ررض لك نم ليقو ؛نطايشلاو

 اندنع سيلو ...هب دتعي ءيش كلذ يف حصي مل نكلو ءهنع ولخت ردقلا ءاج

 يف ِلَك ةريره يبأ ثيدح الإ ةلأسملا هذه يف حاحصلا ثيداحألا نم

 .راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي» :اعوفرم امهريغو نيحيحصلا

 )١( رانملا ريسفت )//585(.

 .(51) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 )١١(. ةيالا «ةدجسلا ةروس (9)

 .(585/89/) رانملا ريسفت (4)

 .(185/9/) رانملا ريسفت :رظنا و )2٠١(« ةيآلا «ريوكتلا ةروس ()

 .(١؟ - )٠١ تايآلا «راطفنإلا ةروس (9)

 )١١(. ةيآلا ءدعرلا ةروس (90



 مهلأسيف مكيف اوتاب نيذلا جرعي مث ءرصعلا ةالصو رجفلا ةالص يف نوعمتجي

 نولصي مهو مهانكرت :نولوقيف «يدابع متكرت فيك :مهب ملعأ وهو مهبر
 الف نيبتاكلا ةظفحلا مه ةكئالملا ءالؤه ناك اذإف . . .2"'""نولصي مهو مهانيتأو

 ."”(مهبقاعتو مهددجت يف ءاملعلا فالتخال لحم

 درو «ةكئالملا نم فنصلا اذه ركنأ نم ىلع ديشر خيشلا در دقو

 وه هلوقو ...«ةيارد الو ةياور ثيدحلاب ملعلا لهأ نم وه ال» هنأل هلوق

 ."7...لوبقملا وه ِهللك لوسرلا ثيدحو دودرملا

 روصلا يف نولكشتي مهنأ ةكئالملا صئاصخ نم ديشر خيشلا ركذو

 يف نوري ال مهنأ الإ ءطقف ةلاحلا هذه يف نورُي دق مهنأو .ةفلتخملا

 راتخملاو» :لوقي امك ديشر خيشلا دنع راتخملا وهو «ةيقيقحلا مهتروص
 يف نجلاو ةكئالملا ةيؤرل نيدعتسم ريغ ةيداعلا مهتلاح يف رشبلا نأ اندنع

 ال تيَح ْنِم ُمليْيمو َوُه مسرب ُمَّنِإ# :ىلاعت لاق امك ءاهيلع اوقلخ يتلا مهتلاح
 ا 0 ا

 امك يلول ةمارك وأ يبنل ةزجعم عقت دق ةلاحلا هذه ىلع ةيؤرلا نأ ريغ

 2000. . .القن ٌيورمو اًلقع زئاج هنإ) :لوقيو ءديشر خيشلا ررقي

 :ثلاثلا بلطملا
 ءايبتالاو ةكئالملا نيب لضافتلا

 ءايبنألا ىلع ةكئالملا ليضفت لوح سانلا نيب فالخ عقو دقو

 ليصفتلا :اهعبارو .«فقوتلا :اهثلاث .لاوقأ ىلع «سكعلا وأ رشبلا يحلاصو

 )١( :ح ءرصعلا ةالص لضف :باب «ةالصلا تيقاوم : .حيحصلا :يراخبلا 068.

 )'( .(5857/ا/) رانملا ريسفت

 )/560/8/1١1(. رانملا ةلجم (9)

 .(717) ةيآلا «فارعألا ةروس (:5)

 .(55/15) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا عم نراقو (107 - 17/90) رانملا ريسفت (6)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)
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 حراش هحجرو هللا همحر  ةفيئح يبأ بهذم ففقوتلاف .كلذ يف

 نيحلاصلاو ءايبنألا نأ وهو «مالسإلا خيش بهذم ليصفتلاو .''”ةيواحطلا
 راد اولخد اذإ نوكي امنإ كلذو «ةياهنلا لامك رابتعاب ةكئالملا نم لضفأ
 ءادتبا يف مهلضف رهظي الف «ىلعلا تاجردلا اونكسو ؛ىفلزلا اولانو «رارقلا
 هباشت يذلا كلملا فالخب .مهلاوحأ لامك دنع مهلضف رهظي امنإو مهلاوحأ

 ."”هرخآو هرمأ لوأ

 «ضعب ىلع مهضعب ءايبنألا ليضفتك ةلأسملا هذه يف فالخلا سيلو

 ."”ةئفاكتم ةلدألا هذه انتلأسم يفو «ينآرق صن اهب درو دق هذه نإف

 قحلاو» :لاق مث قيرف لك ةلدأو فالخلا اذه ديشر خيشلا ركذ دقو

 لضفأ ةكئالملا نأ ىلع لدت لسرلاو ةكئالملا يف ةدراولا نآرقلا رهاوظ نأ

 لع ْمُهَتلَّضِيَو# مدآ ينب يف ىلاعت لاق امل كلذ الول  هلعلو ءرشبلا نم
 ءانقلخ نم عيمج ىلع لاقل لب :'*3©4 اًليِضن ان ْنَسَي رثك

 الو .ءلسرلا صاوخ نم لضفأ نيبرقملاك ةكئالملا صاوخ نأ كلذ ىضتقمو

 دق «لسرلاك رشبلا صاوخ نم لضفأ ةكئالملا ماوع نوك يضتقي نأ متحتي

 ةلأسملا يف سيل نكلو ءرشبلا حلاصمل نيرخسم ةكئالملا ضعب نوك هيفاني
 الو ىلاعت هللا ىلإ رمألا اذه ضوفي نأ ىلوألاو ...ىنعملا يف عطاق صن
 .©0(0...كلذ يف انل ةدئاف ال ذإ لاقلاو ليقلا لحم لعجي

 تلق امك وهو .فقوتلا ةلأسملا هذه يف ديشر خيشلا هراتخا يذلاف

 .ةيواحطلا حراش هحجرو ةفينح ىبأ بهذم كلذ لبق

 قدص مدع نيبتي ةكئالملا لصف يف اضر ديشر ءارآ ضرع لالخ نمو

 .يكرتلا .ط 4٠١ 51١( :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا )١(

 )40/١١(. ىواتفلا عومجم ةيميت نبا )0

 .يكرتلا .ط (7١4:ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا (©

 )07١. ةيآلا :ءارسإلا ةروس (54)

 .(088/97) هسفن ردصملا :ًاضيأ رظنا و(4794 -578/9) رانملا ريسفت (8)
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 هراكنإ» :يهو اضر ديشر ىلع ''"يوجدلا فسوي اهاعدا يتلا ىوعدلا
 نمف ءالصفمو المجم أدر .ىوعدلا هذه هسفن اضر ديشر ّدر دقو «ةكئالملل

 ىلإ هللا يحوب نمؤي ال وهف ةكئالملاب نمؤي ال ناك نمف» :لاق ةلمجلا ثيح
 ناك نإف .ًاينثو ًايلم الو ًاينارصن الو ًايدوهي الو ًاملسم نوكي الو ؛هلسر
 رهزألا ءاملع اذه هرفك ىلع هل تكس اذاملف فنصلا اذه نم رانملا بحاص
 هلوقن ام اذه . . .ةنس نيثالثو سمخ ةدم مالسإلا ءاملع نم مهريغو مالعألا
 ناميإلا ةديقعب ةقطانلا دهاوشلا ضعبب هيلع يضقنو يلقعلا مازلإلا ةيحان نم
 ديشر خيشلا دروأ مث."”2...مهيف حلاصلا فلسلا ةديقع انعابتاو ةكئالملاب
 .مهيف هداقتعا ىلع اليصفت لدتل هريسفت نم دهاوش ةعبس

 يهف ديشر خيشلل ةمهتلا هذه هيجوت يف اهيلع دمتعا يتلا ةهبشلا امأو
 يه امنإو» :ديشر خيشلا لوقي امك هدبع دمحم ذاتسألا نع اهلقن ةرابع
 ولف ءهنع ريسفتلا فلؤم اهلقنو سانلا ضعب نع مامإلا ذاتسألا اهاكح ةياكح

 نع يكاحلاب فيكف ءرفاكب سيل رفكلا يكاح باب نم تناكل ًارفك تناك
 ."”(ىكاحلا

 هنكلو «هدبع دمحم ءارآ ىلع بقعي ًانايحأ ناك ديشر خيشلا نأ قحلاو
 ةجحلا لعجي امم ةقفاوملا ةمالع توكسلاو «ىرخأ نايحأ ىف تكسي ناك
 «لصفلا اذه يف هنايب قبس امل ءاذه هدر لوبقل ليمأ يننأ الإ «هيلع هجتت
 لصألا وه قدصلا نأ اذإ .ىرخألا لئاسملا يف هدر لوبقل ليمأ ينأ امكو
 ,(©اضر ديشر لثم يف

 .ثحبلا اذه نم ١1١0( :ص) :رظنا :هتمجرت تقبس )١(

 .(8761 /#؟) رانملا ةلجم ()

 .(7/68/85؟) هسفن ردصملا 0

 ماهتا يف يوجدلا هيلع دمتعا يذلا لوقلا ةياكح هيفنو (857/5) رانملا ةلجم :رظنا (؟9)
 سيل هنأ ىلع يأرلا اذه يوري  هدبع دمحم ناك نإو  رهظي يذلاو «كلذب اضر ديشر
 نوبذكي ةفسالفلا نأ ىضم دقو .ًايفسلف ًاحرش هحرشو هطسب ذإ هيلإ ليمي هنأ الإ هل
 .كلذب نوحرصي ال مهنإف  ةيقتلا باب نمو - ًانايحأ نكلو بيغلاب مهرابخإ يف لسرلا
 .(57 -51/1) يناودلا حرش ىلع هدبع دمحم ةيشاحل هتمدقم :ايند ناميلس :رظناو
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 :ىناثلا ثحبملا

 .اهتمئأو ةمألا فلس قافتاو هلوسر ةنسو هللا باتكب تباث نجلا دوجو

 ةنسلا لهأ ةمئأ قافتاب تباث ناسنإلا ندب ىف ىنجلا لوخد كلذكو

 بطاخ دق هلك ىبنلا نأ ةحيحصلا ثيداحألا ىف تبث دقو .""”ةعامجلاو

 ْ .©”نآرقلا مهيلع أرقو «هوبطاخو نجلا

 نيملسملا فئاوط نم دحأ فلاخي مل» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ًارتاوت «ءايبنألا رابخأ هب ترتاوت نجلا دوجو نأل اذهو ...نجلا دوجو يف

 نولعاف ءالقع ءايحأ مهنأ رارطضالاب مولعمو ءرارطضالاب ًامولعم
 ,©00. . .ةدارإلاب

 دوجو راكنإ هاجتا رهظ «ةيداملا اهراكفأو ةثيدحلا ةيندملا روهظ دعبو

 هاجتالا اذهل اضر ديشر ىدصت دقو  ىري ال ام راكنإ ةلمج ىف نجلا
 تبثأو .كلذ ىلع مهركنأ نم دنع ةجح دوجو مدعو نجلا دوجو تبثأف

 «ناسنإلا مسج مهلوخد ةلأسم يف ددشت ناك نإو .مهتبطاخمو مهتيؤر ناكمإ

 .كلذ ليصفت يلي اميفو

 )١( ىراتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا )5/7 5/١ و7/1١9(.

 .(”8 - "//194) هسفن ردصملا (9)
 .(9/19) :رظنا و )1١/19( ىواتفلا عومجم ()
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 :لو'الا بلطملا

 ناطيشلاو نجلا ىنعم

 - ةنجلاو ناجلاو نجلا» :لاقف ةغللا ىف نيظفللا نيذه اضر ديشر فّرع
 . . .ءافخلاو رتسلا ىلع لدت ةداملا هذهو «نئج ةدام نم ةذوخأم  رسكلاب
 . . ثيبخلا : نطاشلاو «باودلا نم ىتح درمتم تاع لك :ةغللا ىف نيطايشلاو

 .2302. . .ًابضغ قرتحا يأ طيشي طاش نم قتشم ناطيشلا نإ :ليقو

 نم رتتسم يفخ قلخ نجلا. ..» :لاقف ًايعرش ًافيرعت ًاضيأ مهفّرع دقو
 ."0(.. .نايدألا عيمج مهتتبثأ بيغلا ملاع

 هللا ربخأ ام لكب ناميإلا مهيف انتقيرطو» :لاقف مهب ناميإلا مكح نيب مث
 ."70. . .هب ملع نمل هلك هلوسر نع حص ام لكبو هباتك يف مهرمأ نم ىلاعت

 ىلاعت هللا رمأ يذلا بيغلاب ناميإلا نم نجلا دوجوب ناميإلاو

 َقَعَو © ٍرَكَتَل/ ٍلَصْنَص ني َنكنإلا َقلَح» :ىلاعت لاق ءهب ناميإلاب
 ىضالاو َّنْفِل ُتَنَلَح اَمَوه :ىلاعت لاقو 740 ٍراَ ني جرام نم آجل
 للملا لهأ عيمجل لب عرشلل فلاخم نجلا راكنإف ”9©4 دوُدبمِل ال
 نأب يضقي يذلا .لقعلل ًاضيأ فلاخم وهو ."”ههدوجو ىلع اوعمجأ نيذلا

 هررقي ام اذهو .ديدس ريغ هب ساسحإلا وأ هتيؤر مدع درجمل ءيشلا راكنإ

 «لقعلا هعنمي امم هب ساسحإلا مدعل هيفنو ءيش راكنإ» :هلوقب ديشر خيشلا
 ىلإ انسوفن تهجوت امل ساوحلاب هكردنو هيلع علطن مل ام لك انركنأ ولو

 )١( رانملا ةلجم )//؟١/ _ /7١9(.

 .(957//7519) هسفن ردصملا (0)

 دويقلاو ةنسلا نم اضر ديشر فقوم ىلع مالكلا ديهمتلا يف قبس دقو .هسفن ردصملا ()
  ًادنس ال اهلوبق هب ديريو  هدنع تحص نم دنع لبقت اهنأ هلوقك اهلوبقل اهعضو يتلا
 .خلإ. . .هب ملع نمل هلوقو

 .(16١و )١5 ةيآلا «نمحرلا ةروس (؟4)
 .(03) ةيآلا «تايراذلا ةروس (©)

 .(9١07/1و )١9/ ٠١ ىواتفلا عومجم : ةيميت نبا :رظنا (5)
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 يأ دوجو ...» :ًاضيأ لوقيو ..200...ةريثكلا تالوهجملا هذه فاشتكا
 وأ سحلاب فرعي امنإو «ةيلقعلا ةلدألاب فرعي ال تادوجوملا نم ءىش

 نداعملاو تاتابنلاو تاناويحلا نم ريثك دوجو دقتعن اننإف «قداصلا ربخلاب
 ةريثك تادوجوم نوكلا يف نأب رابتخالا عم انلدي هنإف لقعلا امأ .اهرن ملو

 اهريغ ساوح انل قلخ ولو «هذه انساوحب كردت ال اهنأل ...اهفرعن ال

 مدع نإ» :رخآ عضوم يف لوقيو .'"”...نآلا هكردن ال ام انكردأل
 يف رشبلا فانصأ عيمج بيذكتف ؛هدوجو مدع يضتقي ال ءيشلا نادجو

 ىلع ًَءانب سانلا ضعبل اردان الإ هراثآ رهظت ال يفخ ملاع دوجوب داقتعالا

 اضر ديشر ررقيو ."”- ديدس ريغ  هساوحب كلذ كردي مل بذكملا نأ

 :هنإ نجلا نع لوقيف عرشلا ربخب تباثو بجاو نجلا دوجوب ناميإلا نأ
 نوكلا قلاخ نم نوديؤملا ءايبنألا هدوجوب انربخأ يبيغ وأ يفخ ملاع»

 ."70...كلذب قيدصتلا بجوف ماهلإلاو يحولاب

 ديدس فقوم نجلاب ناميإلا ةلأسم ىف اضر ديشر نم فقوملا اذهو

 يعطق نجلا دوجوف «فلسلا عامجإو ةنسلاو باتكلا هيلع لد امل قفاوم
 ناكمإ اهنم «لئاسم يف مهتابثإ دعب فالخلا عقو نكلو .ةلدألا هذهب هتوبثل

 دوأ ام وهو يسنإلاب مهسبلت ةلأسم كلذكو «ةيقيقحلا مهتروص ىلع مهتيؤر

 .امهنم اضر ديشر فقوم نايب

 :يناثلا بلطملا

 نجلا ةيؤر

 دل ًادحأ نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذف «نجلا ةيؤر زاوج يف فلتخا

 ُتَيَح نم ٌُمليِبَعو وه كسري ُهَّنِإ# :ىلاعت هلوقب اولدتساو ايندلا يف مهاري ل 0 :ً مر يد رو

 )١( رانملا ةلجم )//7١7(.
 .(5//7551) هسفن ردصملا (')

 .(55 :ص) يدمحملا يحولا :رظنا و )/72١7/89(2 هسفن ردصملا (0)

 ١ .(5//5519) هسفن ردصملا (4)
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 لئس امل مالسإلا خيش هلاق ام وه ةيآلا هذه ىنعم يف باوصلاو «2"بْوَر
 اذهو «سنإلا مهاري ال ثيح نم سنإلا نوري مهنأ نآرقلا يف يذلا» :اهنع

 مهنأ هيف سيلو ءاهيف سنإلا مهاري ال لاح يف سنإلا نوري مهنأ يضتقي قح

 نيحلاصلا ريغو نوحلاصلا مهاري دق لب «ءلاحب سنإلا نم دحأ مهاري ال

 .©"0(لاح لك يف مهنوري ال نكل ًاضيأ

 ءأدبأ مهتيؤر مدع ىلع لدي ام ةيآلا يف سيلف باوصلا وه اذهو

 نإف ءادبأ هارن ال انأ اهيف سيلو ءهارث ال ثيح نم اناري هنأ اهيف ام ةياغو

 ." ”اقلطم اهءافتنا مزلتسي ال انل هتيؤر تقو يف هل انم ةيؤرلا ءافتنا

 نبا لوق وهو .مهبطاخو مهآر كي يبنلا نأ تبث دقف ةنسلا امأو

 ."”دوعسم نبا هملع ام ملعي مل هنع هللا يضر سابع نباو «مدقم وهف تبثم

  مهدوجو تابثإ دعب نجلا لئاسم ىف ًاددشتم اضر ديشر ادب دقو
 دنع انفرع ام كلذ ببسو ءاهيلت ىتلا ةلأسملاو .ةلأسملا هذه ىف رهظي امك

 عدبلا راشتنا اهتامس زربأ نم ناك يتلاو ءذئموي ةينيدلا ةلاحلا ريوصت

 .نجلا ةدابع اهنمو تافارخلاو

 سردي ناك نجلا ضعب نأ مهضعب ىوعد نع اضر ديشرل لاؤس درو

 ىلع لدي مهمساو «ةيبيغلا ملاوعلا نم نجلا نإ» :باجأف «سانلا نم ىأرمو

 )١( ةيآلا «فارعألا ةروس )719(.

 )53/1١6(. ىواتفلا عومجم (0)

 .000/) نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف :ناخ نسح قيدص :رظنا (9)

 :ح «نجلا ركذ :باب «بقانملا :ك ءحيحصلا :يراخبلا :دوعسم نبا يأر :رظنا (5)

 :ملسم : سابع نبا يأرو (4600) ١60 :ح «ةالصلا :ك .«حيحصلا :ملسمو 2,2004068

 :باب ءريسفتلا :ك .حيحصلا :يراخبلا «.2459) ١59 :ح «ةالصلا :ك «حيحصلا

 دئاوزلا عمجمو :(047/8) يرابلا حتف :رظناو 25975١ :ح «يلإ يحوأ لق ةروس

 يف ريثك نبا :ًاضيأ رظنا و :(78 - 77/19) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا و «(2307//)

 .اهدعب امو )١77/5( ريسفتلا
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 يسري ُهَّنإ# :نجلا نم وهو سيلبإ يف هللا لاق دقو .ءمهراتتساو مهئافخ

 نم ىلع ميظع ديدشت يعفاشلا مامإلا نع لقن دقو 2274و ال ُتَيَح نم ٌمُلَِ
 هللا ىلص يبنلا ةيؤر يف ةباحصلا نع لقنلا فلتخا دقو . .مهتيؤر يعدي

 سابع نبا نع يورو .مهآر هنأ دوعسم نبا نع يورف « ءمهل ملسو هلآ هيلع

 ني رقت ٌممتسَأ ُهَنأ َكِإ ىوأ لق :ىلاعت لاق امل مهآر ول هنأو مهري مل هنأ
 نباو «نآرقلا هيلع لدي امب لاق سابع نبا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو .''”4َنْلل
 ةمارك نوكت مهتيؤر نأ مهضعب ىعداو .ةافانم الو هدنع تبث امب لاق دوعسم

 نيملسملا نم دحأ لقي مل نكلو ...هعضوم يف هيف ثحبلا يتأيسو ءايلوألل
 سانلا نم ىأرم ىلع ءاملعلا نولأسيو نورهظي نجلا نأ مهريغ نم الو

 داكي ام بعش لكو رطق لك يف نجلا نع تاياكحلا نم سانلل نأو .عمسمو

 ."”7«نوبذاكل مهنإ ملعي هللاو .نونجلا دح ىلإ لصي

 تلصو يذلا رمألا وه فقوملا اذه ذاختا ىلإ اضر ديشر عفدي يذلاو

 نوضرمي مهنأ سانلا داقتعال مهيلإ برقتلاو نجلا ةدابع نم عدبلا هيلإ
 كلذ نمو» .نيدوقفملا نودريو ىضرملا نوفشيو لافطألا نوفطخيو ماسجألا

 تافارخلا هذهلو .مهمعزب داسجألا نم نيطايشلا هب نوجرخي يذلا رازلا
 امنيبو.'*”2. . . ضارعألاو لاومألاو حاورألاو نادبألا يف ةريثك ايازرو راضم

 برست ام سانلا ىلع ىعني هنأ الإ يحورلا وأ يعرشلا بطلاب اضر ديشر رقي
 ىلع بئاصملا نمو» :لوقيف «عدبلاو تافارخلا نم بابلا اذه نم مهيلإ
 ال ةريخألا نورقلا هذه يف يحورلا نيدلا بطب نينمؤملا رثكأ نأ رشبلا

 فلسلا نم هتلمح نم همهف امو هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح دنع نوفقي
 ام «تالالضلاو عدبلاو تافارخلا نم نوديزي اولاز امو اوداز لب «حلاصلا
 ”.. .اورفك نيذلل ةنتفو مهنيد ىلع ةجح مهلعج

 .(؟ا/) ةيآلا «فارعألا ةروس )١(

 )١(. ةيآلا «ءنجلا ةروس (؟)

 .(78/8) رانملا ريسفت :ًاضيأ رظناو (577 - 777/5) رائملا ةلجم (*)

 .(958/8) رانملا ريسفت (5)

 .(؟8//51) هسفن ردصملا (©)
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 هلقنيو - ىريف «ةلأسملا هذه ىف ًاددشتم ًافقوم اضر ديشر ذختي كلذلو

 ةجح عطقي نأ كلذب ديريو «ءايبنألاب ةصاخ نجلا ةيؤر نأ  ىعفاشلا نع
 ةيالوو «نيطايشلل مهتيالوب لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي نيذلا نيلاجدلا

 «مهبولق يف بعرلا اوعقوأ ىتح مهنم سانلا اوفوخ دقو» ءمهل نيطايشلا
 ."7(ةريثك تالالض يف مهوعقوأو

 اذهو ءعفدي ال تباث مهايإ مهمالكو نجلا سانلا ةيؤر نأ قحلاو

 ضعبل عقي امك «نيحلاصلا ريغلو «ةماركلا ليبس ىلع نيحلاصلل نوكي

 نّيب ءالؤهو ءالؤه نيب قرفلاو ."”اهريغو رورشلا يف مهل مهريخستو ةرحسلا

 تامارك نيب قرفلا نايب  ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف ىتأيسو ءهلل دمحلاو

 .ءايقشألا قراوخو ءايلوألا

 :ثلاثلا بلطملا

 ناسنإلا مسج يف نجلا لوخد
 يف نجلا ريثأت ىلإ ريشت ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةراشإ تدرو

 موي امك الإ َنوُموُتَي ال ايلا َنوْلُكْأَي ترِلا» :ىلاعت هلوق يه .«ناسنإلا
 عورصملا موقي امك الإ نوموقي ال يأ ."”ِرمْلا َنِم ٌُنِيَقلأ ُهطبَحَتِي ىّز
 .'(هل ناطيشلا طبختو هعرص لاح

 ىلع مهتبلغو سنولل نجلا عرص تبث ثيداحأ ةدع ةنسلا يف تدروو

 :اهنم «نيعورصملل هك هتجلاعم اهيف دروو ؛هلقع

 اهيبأ نع عزاولا تنب نابأ مأ نع قنعألا نمحرلا دبع نب رطم ثيدح

 بقانم يف يعفاشلل بوسنملا مالكلا اذه دجأ ملو (”59 -878/8) هسفن ردصملا )١(

 .رقص ديسلا :تاءه١119١ «ىلوألا ءرصم ثارتلا راد .ط «يقهيبلا

 ماكآ :يلبشلا نيدلا ردبو (15 41/14 و 77/5) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (9)

 .(9١:ص) ةنسلاو باتكلا يف نجلا ملاع :نافون ميركلا دبع :رظنا و (15 :ص) ناجرملا

 .(؟ا/6) ةيالا :ةرقبلا ةروس (*)

 )08/١"07. ريسفتلا :ريثك نبا (4)



 وأ نوئجم هل نباب هعم قلطناف لك هللا لوسر ىلإ قلطنا ''”عزاولا اهدج نأ
 تلق ةنيدملا هك هللا لوسر ىلع انمدق املف :يدج لاقءهل تخأ نبا
 هب كيتآ نونجم يل تخأ نبا وأ ءيل نبا يعم نإ هللا لوسر اي
 باكرلا ىف وهو هيلإ تقلطناف .اهب ىنتثا» :هل لاق ءهل لجو زع هللا اوعدتف

 هديب تذخأو نيئسح نيبوث هتسبلأو رفسلا بايث هيلع تيقلأو «هنع تقلطأف
 امم هرهظ لعجاو «ينم هندا» :لاقف ٍقلِلَلَع هللا لوسر ىلإ هب تيهتنا ىتح

 ىتح هرهظ برضي لعجف هلفسأو هالعأ نم هبوث عماجمب ذخأف :لاق «ينيلي
 رظن رظني لبقأف هللا ودع جرخا .هللا ودع جرخا :لوقيو هيطبأ ضايب تيأر

 حسمف هل اعدف هيدي نيب كك هللا لوسر هدعقأ مث «لوألا هرظن سيل حيحصلا

 ."”(هيلع لضفي مك هللا لوسر ةوعد دعب دحأ دفولا يف نكي ملف ءادهجو

 ِيِللَع هللا لوسر ىلإ اهدلوب تءاج ةأرما نأ» سابع نبا ثيدح اهنمو

 انيلع دسفيف انماعط دنع هذخأي هنإو ءاممل هب نإ !هللا لوسر اي :تلاقف
 هيف نم حرخف ةعئ عثف ءهل اعدو هردص ِةِكَي هللا لوسر حسمف ءانماعط ماو (9)

 .00يفشف دوسألا (© رجلا لثم

 هعرصو يسنإلا مسج يف ينجلا لوخد ىلع ةلالد ثيداحألا هذه يفف

 ًاموق نإ» :هيبأل دمحأ نب هللا دبع لاق دقف .فلسلا ناك اذه ىلعو .هل

 اذ وه «نوبذكي ينب اي :لاقف «يسنإلا ندب يف لخدي ال ينجلا نأ نومعزي
 ركني نم نيملسملا ةمئأ يف سيلو» :ةيميت نبا لاقو .©0«هناسل ىلع ملكتي

 .(596/5) ريبكلا مجعملا :يناربطلا :رظنا :سيقلا دبع دفو نم وه )0(

 يف دمحأ ىلإو «كانه سيلو «ننسلا يف دواد يبأ ىلإ ةيميت نبا هازع ثيدحلا اذه (؟)

 .رطم ريغ اهنع وري مل نابأ مأو «يناربطلا هاور :يمئثيهلا لاقو ؛هيف هدجأ ملو دنسملا
 يدمح :ت (؟ا7/65/0) ريبكلا يناربطلا نم عوبطملا يف وهو (؟/9) دئاوزلا عمجم

 .ىفلسلا ديجملا دبع

 )517/١(. ةياهنلا :ريثألا نبا .ةدحاولا ةرملا :ةعئلاو ءميقلا :عثلا (*)
 )5715/١(. ةياهنلا : ريثألا نبا . رجأ :ىلع عمجيو «نامرلا ليقو «ءاثقلا راغص :ورجلا (4)
 .«يخبسلا دقرف هيفو يناربطلاو دمحأ هاور :يمئثيهلا لاقو (1518 )104/١« دمحأ هاور (4)

 .(7/9) دئاوزلا عمجم .امهريغ هفعضو «يلجعلاو نيعم نبا هقثو

 )1١1/19(. ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا 0(
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 بذكي عرشلا نأ ىعداو ركنأ نمو ءهريغو عورصملا ندب يف ينجلا لوخد
 ."”«كلذ يفني ام ةيعرشلا ةلدألا يف سيلو ءعرشلا ىلع بذك دقف كلذ

 ىلع لدت مالسلا هيلع حيسملا نع رابخأ نآلا ةلوادتملا ليجانألا يفو

 ."'مهنم نجلا جارخإو «نيعورصملل هجالع
 - يف ناطيشلاو نجلا لوخد نع - هللا همحر  ديشر خيشلا لئس دقلو

 .«فلسلا نع درو ام ىلع ءانبو «ليجانألا يف ركذ ام ىلع ءانب ناسنإلا ندب
 ؛ليجانألا هتتبثأ امب قلعتي اميفو ءميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش اميس ال
 ديناسأ اهل سيل ذإ اهيلع دمتعي ال ليجانألا نأب :الوأ خيشلا باجأ دقف

022- 
 هحيصحعص .٠

 وأ هل ةجح ال اميف مهبذكن الو باتكلا لهأ قدصن ال نأ انرمأ دقو

 يف تلخد نيطايشلا ضعب نأب انملس اذإ اننأ ىلع» :لاق مث ءانباتك يف هيلع

 نم مزلي الف هل ةزجعم حيسملا دي ىلع تجرخ اهنأو «سانلا.- ضعب ماسجأ

 نيفطصملا ءايبنألا تازجعم ىلع رازلا زئاجع تافارخ سيقن نأ كلذ
 .'7«رايخألا

 :هلوقب ديشر خيشلا هنع بيجيف مالسإلا يخيش نع درو ام امأو
 نع هنايوري اميف اندنع تاقثلا لجأ نم مالسإلا اخيش ناك نإو ...»

 ماقملا اذه يف لاوحألا عئاقو نإ :لوقن اننإف  مزجلاب امهريغ نعو امهسفنأ

 اهنم ذخؤي ام نأ ىلع «لامتحالا نم ىتش عاونأل ةلباق يه «لامجإ اهيف

 عرشلا اهركني يتلا نيلاجدلا لامعأ نم ءيش ىلع هيف ةجح ال هرهاظ ىلع

 هللا مركي ةمارك وأ ةزجعم نم نيلاتحملا قاسفلا ءالؤه لجد نيأو .لقعلاو

 مأ ناطيش هب ملأ ًاعورصم هيدي ىلع يفشيف ءاحلاص ًايلو وأ السرم ًايبن اهب
 مهف يف راحن ىتح اًلقع لاحملاب سانلا ضعبب ناطيشلا ماملإ امو ؟ملي مل

 .(؟ا///؟4) ىواتفلا عومجم )1١(

 .(098  "؟/4ؤو ١7/6 7؟5/5) :ىتم :رظنا (9)

 .("10/0/8) رانملا ريسفت (9)

 97١٠١(.  ا/09/5) رانملا ةلجم (5)
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 ءممألا عيمج دنع لب «ءاندنعو باتكلا لهأ دنع ةردانلا تاياورلا هذه لاثمأ

 ال مأ اهيف ناطيشلا مهسبال اهباحصأ عرصي يتلا ةيبصعلا ضارمألا ضعب نإو

 ىلاعت هللا ىلإ تهجوت اذإ ةيوقلا حاورألا ةدارإ ريثأتو داقتعالا ريثأتب ىفشتل
 ام لكل مهراكنإب نولابي وأ نييداملا نورادي نيذلاب نحن امو ءاهءافش ةلئاس

 امو ءاملعلاو ءايبنألا نع يور ام ةلمج نأ ىرن لب ءمهل سحلا هتبثي ال

 لصأ تابثإ يف يونعملا رتاوتلا هعومجمب ديفي ممألا لك دنع رهتشا

 سانلا نم ريثك هدعي ام كلذ نم انل عقو دق هنأ ركذن ال انل امو «ةلأسملا

 مث 2١ .تافداصملا رداونو قافتالا تاتلف نم نوكي نأ نودعبتسي ًاميظع ًارمأ

 .©"”كلذ نم هل ثدح ام ضعب ركذ

 نوميقي نيذلا نجلا ةدبع مه ديشر خيشلا مهيلإ ريشي نيذلا نولاجدلاو

 سفن يف ديشر خيشلا لوقي .رازلاب فرعي ام وهو مهئاضرإل تالافتحالا
 دقو .دالبلا هذه ىف ةروهشم ةريثك ؟'"(رازلا) دسافم نإ» :قباسلا قايسلا
 تاضيرملا ءاسنلا نم تاريثكلا داقتعا اهببسو .رانملا ىف لبق نم اهانفصو

 يف تلخد دق نيطايشلا نأ ةيبصع تناك اذإ اميس الو ةيداع ضارمأب

 مهيلإ برقتلاو مهئاضرإب اهنم مهنجرخي رازلا تاعناص نأو .نهداسجأ

 اهلازأف ةيلهاجلا يف تناك يتلا نجلا ةدابع نم عون اذهو .اهريغو نيبارقلاب
 تداع ودبلا لئابقو دالبلا نم ريثك يف مالسإلا لهج املو .هحالصإب مالسإلا

 ."0(. . .اهلهأ ىلإ

 «ةقباسلا ةلأسملا يف هدارأ ام وه ءاذه نم اضر ديشر هديري يذلاو

 يف نجلا لوخد ركني ال وهف «هنايب قبس امك نيلاجدلا ىلع قرطلا عطق وهو
 باحصأ عم هل ثدح امو هسفن نع وه هيوري ام ليلدب «ناسنإلا دسج

 لوقي امك وهف ءرشلا باب دسل عئاقولا هذه تابثإ يف ددشتي هنكلو .عرصلا
 نيرمأل الإ اذه لثم ركذأ مل يننإ» :عئاقولا هذه ضعب ىور امدعب هناسلب

 )١( رانملا ريسفت )0/٠  ”59/8ا7(,

 .(87/5:ص) رازلا فيرعت قبس (0)

 ,(0177 ١17/ص) يدمحملا يحولا :رظنا و 59*7(2/) رانملا ريسفت (9)
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 ىلإ نيلاجدلا شغ فشك يف يددشت يف ليمأ ينأ ناظ نظي ال نأ :امهدحأ
 نم مالسإلا خيش لثم نع لقن ام دحأ لعجي ال نأ :امهيناثو «نييداملا ءارآ

 لجد ركني نم ىلع ةجح ناطيشلا هنم جرخي عورصملا ىلإ الوسر هلاسرإ
 .".. .مهتدابع ىلإ ةاعدلا وأ نيطايشلا دابع نم نيلاضلا ءالؤه

 نأ ركني ال هنأ ىلع «ةعيرذلل ًادس بابلا اذه قالغإ اضر ديشر ديريف

 قاسفلا ءالؤه لجد نيأ» :نكلو يلول ةمارك وأ يبنل ةزجعم كلذ عقي

 يفشيف ًاحلاص يلو وأ السرم ًايبن اهب هللا مركي ةمارك وأ ةزجعم نم نيلاتحملا

 2 .ناطيشلا هب ملأ ًاعورصم هيدي ىلع

 قراوخ» باب نم وه عورصملا نم ينجلا جارخإ نأ ىلع لدي يذلاو
 «مهريغو نيثدحملا نم نيفلؤملا عينص «تاماركلاو تازجعملا وأ .تاداعلا

 . "7و6 انيبن تازجعم باب تحت ةلأسملا هذه نودروي نيذلا

 )١( رانملا ريسفت )8/١/1”7(.

 .(710/8) رانملا ريسفت (؟)
 .ط (؟9و 71/؟) ةوبنلا لئالد :يقهيبلاو )2١9/1(«: نئنسلا :يمرادلا :عنص ام كلذ نمو (5)

 :يمثيهلاو .ءيجعلق ىطعملا دبع :ت ؛ه00٠54١ «ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 1 000 .084/10) حيحصلا باوجلا :ةيميت نبا و :(1/5) دئاوزلا عمجم
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 .نآرقلا :لوألا ثحبملا

 .ةاروتلا : يناثلا ثحبملا

 .ليجنإلا :ثلاثلا ثحبملا

 "ال





 نكر هلسرو هئايبنأ ىلع لجو زع هللا اهلزنأ يتلا بتكلاب ناميإلا نإ
 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع ةريثك تايآ تلد دقو «ةتسلا ناميإلا ناكرأ نم

 ىلع ةقباسلا بتكلا لازنإ ىلع تلد امك كي دمحم انيبن ىلع نآرقلا لزنأ

 هذه هتنمضت ام ضعب تركذ اهنأ امك «نيلسرملاو ءايبنألا نم هقبس نم

 .ليدبتلاو رييغتلا نم اهارتعا ام تركذ امك «ةقباسلا بتكلا

 كَدتفأ ِنَمَه ْقَحْلأب سال بتكلا َكِلع اَلْرَأ آَنإ# :ىلاعت هللا لاق
 2140 ليك مييع كل ن6 اع لي ام ل ري ءهسْفَنل 00( م أ ا

 دوُلَج هه ٌرعَمْفل قاتم اهِبَّمَتِم ابك ِثيِدَلَل َنَسْحَل لير ُهَّنا# :لاقو
 فز 03 "0 مم ٠ 2 2 هوس هذ 22

 2 . «.... م أ رد كإ مهبول مُهدوُلِج ع توشحب نبذل
3 

 سرع د متت> عجم م4دم دي لا د4 7 رمم كنج

 َكلَع ل 9 مهبقلا لأ ره ال 1 آل هللا اول ملا» 0
 4-5 7-5 الر

 ال .

0007 
 32 م رونو ىده اف َدَرَوَتلا انلْنَأ اَنإ## :ىلاعتو كرابت لاقو

-ٍ 

 كك نم ا[ظفحسسل امي ُداَبحَدلاَو نوير اوُداَه دل اوئكسأ َنيِدْلا تبي
 1 مس م وهم بر طع ماع حمر لم رس مع حد تدل 2 هع م لا

 انمث قياعإ اورتشم ال نوسحأو سانا أاوسحَت الق الف ءادبش هيلع أاواكو هنأ

 )١( ةيآلا ءرمزلا ةروس )5١(.

 ةيآلا ءرمزلا ةروس (؟) )77(.

 )90( ةيآلا «نارمع لآ ةروس )١  5(.



 كيف مَع ا( نبك ©) نرزيكلا ْمُه_ةهكزأ هَ نأ آَمب مكي مل نَمَو اليل 52 509 كلو يم مما - هذآ ًّ
 8 ومع 6 .٠
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 نيل نذألاب تكلا ٍفنلَب فنالاو ِنْيَمَلَأِ حرغْلاَو سفنلاب َسفّنل ْنأ
 مسن دل نت 1 نال ريت رجا 0 18 مر آه عسي مراسم اسال ع : ةهس م

 مهنكلو ءهيف هللا لزنأ امب اومكحي نأ باتكلا لهأ ىلع ٠ بجي ناكو
 (”هنم ًاءزج اوعاضأو اوسن مهنأ امك مهروهظ ءارو هوذبنو هوفرح

 بجاو اهباصأ ام اهبيصي نأ لبق  اهسنجب يأ  بتكلا هذهب ناميإلاو
 بتكْلاو ءولوُسَرَو هلا أوُنِمَ اَْنَماَ ندا اَيَأَيل :ىلاعت لاق .نمؤملا ىلع
 2026© اًديِعب ٌدَلَكَص 58 ص ب دمه آلا ِرَوْلَو وسد 0 اكول هلأ مكي نمو ع نم َلَرنأ َّىِذْل ٍبّيِكحْلاَو هِلوُسَر َلَع رت ىَِلأ

 هتاباتك يف اهتبثأو ًاعيمج يناعملا هذه ديشر دمحم خيشلا ررق دقو
 نم اهروتعا ام نيبو «هيلع ةقباسلا بتكلاو ميركلا نآرقلا نع ثدحتو
 .ليدبتو فيرحت

 دنع لاقف «بتكلا هذه سنجب ناميإلا بوجو الوأ ديشر خيشلا ررقف
 لع َلَّزَت ىلا بككلاَو وِلوُسَرَو ِهَّلِب اوثما اَوْنَمأ نبل اكل :ىلاعت هلوق
 نأ ىلع نيرسفملا روهمج... ١ 9943م نم َلّْنَأ َىِذَلا بتكحلاو هِلوُسَر
 هلوسربو هب ناميإلا نيب اوعمجي نأ هللا مهرمأ .ةفاك نينمؤملل اهيف باطخلا

 يتلا بتكلا سنجب ناميإلا نيبو هيلع لزن يذلا نآرقلاو نييبنلا متاخ مظعألا
 هلبق ثعب دق هللا نأ اوملعي نأب ؛نييبنلا متاخ ةثعب لبق نم هلسر ىلع اهلزت
 «ىدس يضاملا نمزلا يف هدابع كرتي مل هنأو ءأبتك مهيلع لزنأو ءالسر

 بتكلا كلت نايعأ اوفرعي نأ كلذ يضتقي الو .ىدهلاو تانيبلا نم نيمورحم
 ريغ ًاحيحص اهنم دوجوملا نوكي نأ الو .ةدوجوم نوكت نأ الو

 )1١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس )85  40(.
 )١5(. ةيآلا «ةدئاملا ةروسو )١١١(« ةيآلا «ةرقبلا ةروس :رظنا (9)
 )١75(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (6)

 .ةقباسلا ةيآلا ءءاسنلا ةروس (54)



 سنجب ناميإلاو «لوألا نكرلا وه هللاب ناميإلاف» :لاق مث ."''2...فرحم

 سنجب ناميإلاو «يناثلا نكرلا وه لسرلا ىلإ يحولا نولمحي نيذلا ةكئالملا
 مث ."0(...ثلاثلا نكرلا وه لسرلا ىلع ةكئالملا اهب لزن يتلا بتكلا
 .ةدح ىلع بتكلا هذه نم باتك لك نع اضر ديشر ثدحتي

 )١( رانملا ريسفت )409/0(.

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)



 :لوألا ثبحبملا

 هصئاصخ ىلإ ريشيف ةصاخ ةيانع ميركلا نآرقلا ديشر خيشلا يلويو
 رونلا نم هيلع لمتشا امو اهيلع هب زاتما امو ةيهلإلا بتكلا نيب هتناكمو
 نآرقلا ءميظعلا نآرقلا» :باتكلا اذه ًافصاو ديشر خيشلا لوقيف .ىدهلاو
 هيي الا يذلا ءزيزعلا باتكلا ءديجملا نآرقلا ءميكحلا نآرقلا «ميركلا

 ال باتك وه 2740© ويح ركع َنَي ُلبِزَت وِفَلَخ نم الو ِهْيَدب نب ْنِم للي
 ال رون وه .«تازجعملاك ال ةزجعم وه «تايآلاك ال ةيآ وه «بتكلاك

 ."”0...مالكلاك ال مالك وه ءرارسألاك ال رس وه ء«راونألاك

 رييغتلا نم ةقباسلا بتكلا نم هريغ هل ضرعت امل نآرقلا ضرعتي ملو
 ىفوأ نمو  باتكلا اذه ظفحب دهعت ىلاعت هللا نأل .فيرحتلاو ليدبتلاو
 ظفح ىلاعت لفك امو... :ديشر خيشلا لوقي اذه يفو هللا نم هدهعب

 اَنلََر ٌنَحَح اًنإ# :هيف لاق يذلا ديجملا نآرقلا اذه الإ هصنب هبتك نم باتك
 يف ةريثكلا فولألا ريخستب هتلافك قدص رهظو "749 َيوُظِفَل مَآ اَنِإَو ٌرْكِذل

 لك يف هنم ىصحت ال يتلا خسنلا ةباتكلو بلق رهظ نع هظفحل رصع لك
 كيهانو ءرصعلا اذه ىلإ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نمز نم ءرصع

 .(5؟) ةيآلا ءتلصف ةروس )١(

 .(155 :ص) :يدمحملا يحولا (0)

 .(9) ةيآلا ءرجحلا ةروس (*)
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 ةقدلا ىهتنمب ةعابطلا دوجو دهع يف هخسن نم فولألا فولأ نم عبط امب

 ."”(...يهلإ ريغ الو يهلإ باتكل كلذ قفتي ملو .حيحصتلاو

 ةالصلا هيلع انيبنل ىربكلا ةيآلا هنأ ميركلا نآرقلا صئاصخ نمو

 نكي مل ول «ةينوكو ةيلقع «ةريثك تايآ ىلع ةلمتشم ةيآل اهنإو «مالسلاو

 يف نارقلاف...» :ديشر خيشلا لوقي كلذ يفو «ىفكل اهريغ لَك انيبنل

 ال ةمئاد يهو «ةينوكو ةيلقع ةريثك تايآ هليصفت يفو «ةيملع ةيآ هتامج
 ضعبب صتخت ال ةماع ءالثم ىسوم اصعك ةينوكلا تايآلا تلاز امك لوزت
 يف اهآر نمب ةصاخ ىربكلا ىسوم ةيآ تناك امك لوسرلا رصع يف ناك نم

 ةيعطقلا ةيملعلا ةيآلاف . . .ةينوكلا تايآلا نم ةلاسرلا ىلع لدأ ىهو ءهرصع

 رمأ يه يتلا «ةينوكلا ةيآلا يف ءارملا نكمي امك ءاهيف ءارملا نكمي ال

 رحسلاك ةيفخ بابسأ اهل يتلا ةردانلا رومآلا نم ريثكب هبتشي داتعم ريغ بيرغ

 نم نأ عارتشالا ةينثت رفس نم رشع ثلاثلا لصفلا يف ءاج دقو ...هريغو

 هل عمسي ال ىلاعت هللا ريغ ةدابعب رمأو ملاح وأ يبن نم ةبوجعأ وأ ةيآب ىنأ

 لك قدص ىلع لدت ال ًاذإ ةينوكلا تايآلاف ”خيزلاب ملكت هنأل هلتق بجي لب
 ىلع رهلتت نم لاوحأ فالتخاب اهتلالد فلتخت لب هيدي ىلع رهظت نم
 ل مهيديأ

 نم نأ» داتعملا ريغ نم هنأل «كلذك ةينوك ةيآ  قحلا يف  نآرقلاو

 نكمي ال «ناسل ةغالب الو نافرع الو ملع هنع ردصي مل ةنس نيعبرأ شاع

 نس يف هنم بيصن ىندأ هل نكي مل ام لاهتكالا دعب هنع ردصي نأ

 ناسل ىلع ةيادهلا مولع ىلعأ روهظف» :ديشر خيشلا لوقي امكو .«*”«بابشلا
 هموق اهتغالبب تزجعأ ةرابعب ملع لك نع سانلا دعبأ  هموقو وه ناك َّيمأ

 لدأ ءمهئاغلب نم ًادودعم لبق نم نكي مل هنأ ىلع «مهريغ تزجعأ امك

 )١5/8(. رانملا ريسفت )١(
 .طسوألا قرشلا يف سدقملا باتكلا راد (”- )١/17 ةينثتلا رفس :رظنا (؟)

 .8/4//) راثملا ريسفت (0)

 ١5١(. :ص) :يدمحملا يحولا (:)

 ذر



 ام نوك ىلع ىسوم اصع نم لجو زع هللا نم هب ىحوم كلذ نوك ىلع
 أشن دقو ءاهسفن يف ةزجعم ريغ يهو ىلاعت هنم هب ىحوم ةاروتلا نم هب ءاج

 مولعلاب ضرألا كلامم رئاس ىلع ىبرأ كلم راد يف اهب ءاج نم
 .©7”«عئارشلاو

 نم هقبس ام ىلع قدصلا دهاشو لدعلا مكحلا وه نآرقلا نإف ًاريخأو

 بتكلا نم قبس ام ةيقحو قدص تابثإل قيرط الو ءهيلع ًانميهمو «بتكلا
 مهيلع لزنأ ام ةفرعم يف لصألا»  نآرقلا يأ وهف ءهقيرط نع الإ

 عوقوو اهضعب دقفو كلت دنس عاطقنال هاوس هتابثإل قيرط الو .هل تبثملاو

 بتكلا نم مهل هتبثأ امو لصف اميف اًليصفتو لمجأ اميف الامجإ

 .(78//ا/) رانملا ريسفت )1١(

 .("65/9) هسفن ردصملا (9)



 :ىناثلا ثثحبملا

 ام ىلع رصتقأ ينكلو ءًاريثك ًاثيدح ةاروتلا نع اضر ديشر ثدحتو

  هنأو نآرقلا يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا ةاروتلا نيب ديشر خيشلا قرفي

 دوهيلا دنع ةسدقملا ةيلاحلا ةاروتلا نيبو - ىسوم ىلع اهلزنأ ىلاعتو كرابت

 يحولا نم ىلاعت هللا هلزنأ ام يه نآرقلا يف ةروكذملا ةاروتلاف «ىراصنلاو

 نيب دقو «هب نودتهي مهلعل هموق هغلبيل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلع
 أورْكد اَمِم اًظَح اوُسّسَو :ىلاعت لاق امك ءهلك هوظفحي مل هموق نأ ىلاعت
 كلذو ءهعضاوم نع ملكلا اوفرح مهنأ تايآ يف مهنع ربخأ امك '74.ِهِ
 نمؤن نأ بجي يتلا يه ةينآرقلا ةاروتلا هذهف ,«'“'هودقتعاو هوظفح اميف
 . اهب

 ةغل ديشر خيشلا اهفرعيف باتكلا لهأ نيب نآلا ةلوادتملا ةاروتلا امأ

 .سومانلا وأ ةعيرشلا :دارملا اهانعم ةيناربع ةملك ةاروتلا» :لوقيف ًاحالطصاو

 ءاهبتك ىسوم نإ نولوقي ءرافسأ ةسمخ ىلع باتكلا لهأ دنع قلطت يهو

 )١( ةيآلا «ةدئاملا ةروس )١7(.

 ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟) )55(.

 )6( رانملا ريسفت )/١868(.



 ءايبنألا ضعب رابخأو «ةقيلخلا ءدب نع مالكلا هيفو ؛نيوكتلا رفس :يهو
 ةينثت رفسو .ددعلا رفسو «رابخألا وأ نييواللا رفسو .جورخلا رفسو

 .©0(...طقف ةينثتلا :لاقيو ءعارتشالا

 عوقو نم نآرقلا هررق امب دهشت ةيلاحلا ةاروتلا نأ ديشر خيشلا ررقيو
 :اهنم ةلدأب كلذ ىلع لدتسيو ءاهيف فيرحتلا

 لب «ةاروتلا هذه بتك يذلا وه ىسوم نأ ىلع ليلد مقي مل هنأ :ًالوأ
 .نينسلا تائمب هدعب تبتك اهنأ ىلع نييبوروألا نم نيثحابلا دنع ليلدلا ماق

 الو ءةرم لوأ ةاروتلا اهب تبتك يتلا ةغللا فرعت الو» :ديشر خيشلا لاق

 هتغل تناك امنإو ةيناربعلا ةغللا فرعي ناك مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع ليلد

 ."”(؟هنع اهمجرت نمو ةغللا كلتب اهبتك يتلا ةاروتلا نيأف «ةيرصم

 يتلا ةاروتلا نوكت نأ ًادج لوقعملا نمف ءديشر خيشلا هلاق ام قحلاو

 نم اَنْلَسرَأ امو# :ىلاعت لاق امك هموق ناسلب يه يرصملا ىسوم ىلع تلزن

 نوعرف ىسوم بطاخي فيكف الإو 44 تبل همم ِناَسِلِب اّلِإ ٍلوُسَي
 نم هموقو وه ناك ىسوم نأ برقألاو ءاهنومهفي ال ةيناربع ةغلب نييرصملاو

 نيذلا .نويرصملا ملكتي نأ نم «ةميدقلا ةيرصملا نوملكتي ليئارسإ ينب

 دجأ مل يننأ الإ .ديبعلا ءالؤه ةغل .مهل ًاديبع ليئارسإ ينب نودعي اوناك
 ةاروتلا نإ نولوقي عيمجلاو ءاضر ديشر ريغ ةظحالملا هذه ىلإ راشأ ًادحأ
 ."0ليئارسإ ةغل ةيربعلا ةغللاب تنود

 سيطارق مهدنع ناكو ءتدقف ىسوم اهبتك يتلا ةخسنلا نأ :ًايناث

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 .(555/9) رانملا ريسفت ()

 0١0(. 5/5) ريسفتلا : ريثك نبا :رظنا و «(8) ةيآلا 0 محارب ةروس (6)

 (*78 :ص) ه79494١ «توريب ؛ليجلا راد .ط يليئارسإلا ثارتلا :ةميعط رباص :رظنا (5)
 ؛ىلوألا ,ءقشمد ملقلا راد . ط ةاروتلا ةساردل لخدملا :رابلا يلع دمحمو .اهدعب امو

 «ءافولا راد .ط (7١٠؟ :ص) ةسدقملا بتكلا : عيبر ىيحي .دو ١5١(, :ص) ه٠

 .ه6١5١ «ىلوألا

 5ك



 ءاجف دوجوملا نيب اوفلؤي نأ اودارأف  اهنم ًاريثك نوفخيو اهنودبي  ةقرفتم

 نم تائعم ةذعب ىسوم ذعب ةلواحملا هذه تعفو دقو ءطلخلا كلذ هيف
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 هيلع ًءانب بتكلا كلت عمج ارزع نأ اوعدا يذلا ماهلإلا نأ :ًاثلاث
 .هيلع ناهربلا ةماقإ ىلإ ليبس ال ءاهتمالسو اهقدص ىلع كلذب نوجتحيو

 ولو .مهلقنب ةقث ال نيذلا سانلا يديأ يف ام عمج ىلإ هيف جاتحي امم وهو»

 رابخألا نع ةدرجم ىسوم ةعيرش بتكل حيحصلا ماهلإلاب ارزع عمج

 مدعو هتوم ركذو توباتلا بناج يف اهعضوو اهل هتباتك ركذ اهنمو «ةيخيراتلا

 ."0هلثم ءىجم

 بيلاسأب تبتك ةاروتلا رافسأ نأ اوررق دق ابوروأ ءاملع نأ :ًاعبار

 .")دحاو ةباتك نوكت نأ نكمي الو ةفلتخم

 :يأ ىسوم دعب تعقو ثداوح ىلع ةيلاحلا ةاروتلا لامتشا :ًاسماخ

 ليئارسإ ينب يف مقي مل هنوكو ءهتوم ربخ اهنمو ءاهتباتك هنكمي ال ىسوم نأ
 مهدنع نادودعم هتوم نعو ةاروتلل ىسوم ةباتك نع ناربخلا ناذهف» هلثم يبن

 .“”(ىسوم ىلع ةلزنملا ةعيرشلا نم ةقيقحلا يف امه امو ةاروتلا نم

 ةلمتشم نوكت نأ دب ال ةيلاحلا ةاروتلا نأ ررقي ديشر خيشلا نأ ريغ

 نم ًابيصن اوتوأ مهنإ :دوهيلا يف لوقي نآرقلا نأل» قئاقحلا ضعب ىلع

 نأ ليحتسي هنألو ؟''هب اوركذ امم أظح اوسن مهنإ :لوقي امك .“”باتكلا
 ارزع هبتك امف ءاهماكحأ عيمج اهتعيرش باتك دقف دعب ةمألا كلت ىسنت

 .(575/9و ١5٠ /8) رانملا ريسفت )١(

 ١١/0 - ١75(. 5) ةينثتلا :سدقملا باتكلا :رظنا و ١58(«  5١ا//“) رانملا ريسفت ('9)

 ٠١”5( :ص) ىليئارسإلا ثارتلا :ةميعط رباص :رظنا و «ةحفصلا سفن :رانملا ريسفت (6)

 ١ .اهدعب امو
 .(8١ا//“) رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحم (14)

 .(55) ةيآلا ءءاسنلا ةروس (©)

 )١5(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (5)

 ك6



 اذهو ءرابخألا نم هريغ ىلعو هدهع ىلإ اهنم ظفح ام ىلع لمتشم هريغو
 اهيف نأب ةداهشللو ةاروتلا ةماقإب ليئارسإ ينب ىلع جاجتحالا يف فاك
 يف ةدراولا تايآلا نيب عمجي اذهبو :«''"ةدئاملا ةروس يف امك هللا مكح
 ."”«موقلا خيرات يف فورعملاو لوقعملا نيبو ةاروتلا

 .(عغهو 44) ةيآلا )١(

 )/١648(. رانملا ريسفت (90)



 :ثلاثلا تحبملا

 دقو ."'74نيَّدَل ىَدُم ُلْق ني () ليلا هيلا َلَرَو» : ىلاعت هللا لاق

 حالطصا بسحب هفرع مث مةغللا بسحب ليجنإلا ديشر خيشلا فرع
 ليجنإلا ظفل امأ» :ةغللا ىف ليجنإلا ىنعم نع لاقف «نيملسملاو ىراصنلا

 20(. . .ديدجلا ميلعتلاو :ليق «ةراشبلا :هانعمو ءلصألا ينانوي وهف

 حيسملا هلع ربخأ ام مهأو  .ليجنولا هاوتحا ام مهأ يه ىرشبلا تناكو

0 2< +* 

 4 :ةيمأ ىدعَب نم قب لوس ارم - مالسلا هيلع -

 - ديشر خيشلا لوقي امك وهف نآرقلا حالطصا يف ليجنإلا امأو

 ةراشبلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع هلوسر ىلإ هللا هاحوأ ام»

 هيلع لدي ام وهو ماكحألاو مكحلاو ةعيرشلا ممتي يذلا يبنلاب
 .2270. . . ظفللا 4

 ةعبرألا ليجانألاب فرعت بتك ةعبرأ ىلع ىراصنلا دنع قلطي» ليجنإلاو
 لامعأ باتك عم ةعبرألا بتكلا هذه وهو ديدجلا دهعلا هنومسي ام ىلعو

 )١( ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )*, 4(.

 )/١1548(. رانملا ريسفت (9)

 : .(5) ةيآلا ء«فصلا ةروس (9)

 )/١169(. رانملا ريسفت (1)
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 ايؤرو بوقعيو انحويو سرطبو سلوب لئاسرو (نييراوحلا يأ) لسرلا
 .20(.. .انحوي 0(

 نأ نيبتي - يحيسملاو يمالسإلا  نيحالطصالا نيب قرفلا نمو

 نم موهفملا وه امك  ءامسلا نم تلزن ليجانألا هذه نإ نولوقي ال ىراصنلا

 يتلا هتريس يوحتل هتذمالت يديأب تبتك اهنإ :نولوقي مهنإ لب «نآرقلا ريبعت
 يف ةزيجو بتك نع ةرابع...» :ديشر خيشلا لوقي امكو - يهف ءاهودهاش

 ليجانأ تيمس اذهلو «هميلعتو هخيرات نم ءيشو مالسلا هيلع حيسملا ةريس
 اهتباتك خيرات يف نوفلتخم مهو ءاهلهأ دنع لصتم دنس بتكلا هذهل سيلو

 ."”(. . .ةريثك لاوقأ ىلع

 امأو» :ديشر خيشلا لوقي بتكلا هذه ةباتك خيراتب ًاضيأ قلعتي اميفو
 عابتأ نأل ءحيسملل عبارلا نرقلا يف الإ رهتشت ملو فرعت ملف ىراصنلا بتك

 كلملا قانتعاب اونمآ املف «نامورلاو دوهيلا نيب نيدهطضم اوناك حيسملا

 ىلع ةلمتشملا حيسملا خيراوت اهنمو مهبتك ترهظ ةسايس ةينارصنلا نيطنطسق

 اوقفتا ىتح ةح ءاسؤرلا اهيف مكحتف ةريثك تناكو «ءهليجنإ وه يذلا همالك ضعب

 ."00.. .ةعبرألا هذه ىلع

 لوقي امنيب «ىلاعت هللا نم هب ىحوم وه ليجنإلا نإ نولوقي نوملسملاف
 نأ قحلاو .هتذمالت اهبتك ءحيسملا ةريس يوتحتل تفلأ بتك اهنإ ىراصنلا

 - لاق هسفن حيسملا نإ .نيملسملا لوقل دهشت  يلاحلا - ليجنإلا صوصن

 دقتعي امك هللا دنع نم هيلإ يحوأ ليجنإلا نإ  لوادتملا ليجنإلا بسحب

 دق ينتيطعأ يذلا مالكلا» :لاقف «نيمألا ليربج هب هبطاخو نوملسملا
 ,©00هللا دنع نم هب ىحوم وه مالكلا لك» :سلوب لوقيو .0(مهتيطعأ

 .ط (؟67 :ص) ةسدقملا رافسألا :ةميعط رباص :رظناو )/١58(« هسفن ردصملا )١(
 .ه05٠5١ «ىلوألا ءبتكلا ملاع

 )١168/6(. رانملا ريسفت (0)

 )١69/7(. هسفن ردصملا (0)

 )5( انحوي )/117: 7(. ٠

 ١15(. :”) سواثوميث ىلإ ةيناثلا سلوب ةلاسر ()
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 ء«حيسملا ليجنإ وه .دوقفم رخآ ليجنإ ىلإ نآلا ةلوادتملا ليجانألا ريشتو

 ىلإ ةبوسنملاو ًايلاح ةدوجوملا ليجانألا نع فلتخم ةرورضلاب وهو
 .'"”اهيبتاك قفز

 ةقيقحلا يف ليجنإلا» :هلوقب هررقي نأ ديشر خيشلا دارأ ام وه اذهو

 متاخب ةراشبلاو ىدهلا نم مالسلا هيلع حيسملا هب ءاج ام وهو ء.دحاو

 ةعبرألا خيراوتلا كلت باتك ةنسلأ ىلع هركذ رودي ناك ام وهو لَك نييبنلا

 قحلا» هنع ةياكح ىتم لاق .مهسفنأ مهتنسلأ نعو حيسملا نع ةياكح مهريغو

 هذه هتلعف امب ًاضيأ ربخي ملاعلا لك يف ليجنإلا اذهب زركي امثيح مكل لوقأ

 .هسأر ىلع بيطلا ةروراق تبكس يتلا ةأرملا هتلعف ام يأ ,20هل ًاراكذت

 امب اهلك ةيدوهيلا ملاع يف ليجنإلا مهنوغلبي نم لك اوربخي نأ مهيلع بجوأ

 مالك يف ءاج يذلا ليجنإلا نم سيل ةأرملا كلت ربخف «ةأرملا كلت هتلعف

 خيراوتلا كلت تيمسو .هرمأل الاثتما خيراوتلا كلت يف ركذ دقو حيسملا
 سقرم أدب كلذلو .هنم ءيشب ءيجتو حيسملا ليجنإ نع ملكتت اهنأل ليجانأ

 اوبوتف» حيسملا نع ةياكح لاق مث ””(حيسملا عوسي ليجنإ ءدب» هلوقب هخيرات
 هذه دحأ وه سيل هب اونمؤي نأ سانلا رمأ يذلا ليجنإلاف '*”2«ليجنإلاب اونمآو
 ىلإ ىلوألا هتلاسر يف سلوب هامس يذلا وهو .اهعومجم الو ةعبرألا خيراوتلا

 ليجنإو (4و 8 :؟) هللا ليجنإو (14:7) قلطنلا «ليجنإلا» '"””يكينولاست لهأ
 .09:7...200) حيسملا

 ةلدأ نعو ليجانألا هذه خيرات نع ةضافتساب ديشر خيشلا ثدحتو

 )١( سقرم :اًلثم رظنا )١/١5( ىتم و )18/95(.
 .(17/75) ىتم :رظنا (9
 )١/١(. سقرم :رظنا (9)
 .(5504و 77ا/ :ص) ةسدقملا رافسألا :ةميعط رباص :عسوتلل رظنا و )١5/1١(« سقرم (5)

 كينولاس :يلاحلا اهمساو «نامورلا مايأ يف ةينودكم ةبصق يكينولاست تناك :يكينولاست (5)

 .008//) ليجنإلا ريسفت يف ليلجلا زنكلا :ىَّدا ميلو :رظنا .ًايلاح نانويلا يف

 ةلاسر :ديدجلا دهعلا يف اهيلإ راشملا صوصنلا هذه رظنا و «(7590/5) رانملا ريسفت (5)
 .ديشر خيشلا اهيلإ راشأ يتلا عضاوملا :يكينولاست لهأ ىلإ ىلوألا سلوب

 "ا



 خيشلل نأ قحلاو .اهيف ةقثلا مدع بابسأ نعو ءاهعايضو اهفيرحت فورظو
 نأ قحتست اهخيراتو نايدألا ةنراقم يف ةليوطو ةماه تاقيقحتو ًاثوحب ديشر
 نايبل ينقفوي نأو يلجأ يف أسني نأ ىلاعت هللا لأسأو «ةدح ىلع سردت
 .قيفوتلا يلو ىلاعت هللاو «اهخيراتو نايدألا ةنراقم» يف اضر ديشر دوهج

 ف



 :تلاثلا لصفلا)

 لسرلاب ناميإلا

 : ثحايم ةرشع هبفو

 .ةوبنلاو يحولا ىلإ ةجاحلا :يناثلا ثحبملا

 ؛يسفنلا يحولا ةهبشو هعاونأو يحولا ىنعم :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث هيفو

 .يحولا فيرعت :لوألا بلطملا

 .يسفنلا يحولا :يناثلا بلطملا

 .باتكلا لهأ دنع ةوبنلاو يحولا :ثلاثلا بلطملا

 .لسرلا ددع : عبارلا ثحبملا

 :نابلطم هيفو ؛مهفئاظوو لسرلا تافص :سماخلا ثحبملا

 .لسرلا تافص :لوألا بلطملا

 .لسرلا ةفيظو :يناثلا بلطملا

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؛ءايبنألا ةمصع :سداسلا ثحبملا

 .ةمصعلا فيرعت :لوألا بلطملا
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 .ةمصعلا لئاسم ضعب : يناثلا بلطملا

 .ةمصعلا توبث ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا : ثلاثلا بلطملا

 .ةمصعلا لوح تاهبش عفد : عبارلا بلطملا

 .باتكلا لهأ دنع ءايبنألا ةمصع :سماخلا بلطملا

 ؛ءايقشألا قراوخو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تايآ : عباسلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ هيفو

 .ةزجعملاو ةيآلل ديشر خيشلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .تايآلا عاونأ :يناثلا بلطملا

 .ءايلوألا تامارك :ثلاثلا بلطملا

 .ءايقشألا قراوخو ءايبنألا تايآ نيب قرفلا : عبارلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؟ِِككَي انيبن ةوبن :نماثلا ثحبملا

 .نيلسرملا متاخ ةثعبل ملاعلا ةجاح :لوألا بلطملا

 لَم انيبن ةوبن ةلدأ :ىناثلا بلطملا

 :بلاطم ةسمخ هيفو ؛ةمامإلاو ةفالخلا :رشاعلا ثحبملا

 .ةمامإلاو ةفالخلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .يلوتلا قرط :يناثلا بلطملا

 .مامإلا ةفيظو :ثلاثلا بلطملا

 .ةمامإلا نع ةفيلخلا هب جرخي ام : عبارلا بلطملا

 .ةمثألا ددعت : سماخلا بلطملا
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 كرتي نأ نسحي ال هنأل .هقلخل ىلاعت هللا ةيبوبر مزاول لسرلا لاسرإ

 ناميإلاو."''وهداعمو مهشاعم يف مهعفني ام مهفرعي ال المه ىدس هدابع

 نم الإ اهب بطاخي الف «ةيهلإلاو ةيبوبرلاب ناميإلا ىلع ينبني ةلاسرلاو ةوبنلاب
 باصأ دقف يلاتلابو .'""ةئيشملاو ةمكحلاو ملعلا نم هتافصو ىلاعت هللاب نمؤي
 رصعلا يف ةوبنلاف «,ثيدحلا رصعلا اذه يف ةيبوبرلا باصأ ام لثم ةوبنلا

 دنع امهنأ امك «ءابدألاو باّتكلا دنع «ةيرقبعلا ةبترم ىلع ديزت ال ثيدحلا

 :هنأب يبنلا فرعي هنأ ذإ «مالسإلا يف ةفورعملا ةوبنلا ريغ هدبع دمحم خيشلا

 الإ لمعي الو ًاقح الإ ملعي ال ثيحب ءاللمعو ًاملع قحلا ىلع رطف ناسنإ»

 ىف ةفسالفلاو باتكلا دنع ةوبنلا ىه هذهف ."”(.. .ةمكحلا ىضتقم ىلع ًاقح
 ْ ْ .ثيدحلا رصعلا

 يف ثحبي باتك ؛هيلإ اهبحأو ءديشر خيشلا تافلؤم رخآ ناك دقلو

 ةدام اذإ انيدلف .«يدمحملا يحولا» باتك وهو ءهريغ نود عوضوملا اذه

 .يلي ام يف اهمهأل ضرعأ ءديشر خيشلا دنع تاوبنلا ثحبم يف ةريزغ

 يحي ّ نب ١ وا او )١( نيكلاسلا جرادم : ميقلا نبا :رظنا )١/8(« راونألا عماول : ىنيرافسلا :ًاضيأ رظنا و )509/5(.

 .(70- )59/١ لقعلا فقوم :يربص ىفطصم :رظنا 0

 نكن



 :لوألا ثحبملا

 لوسرلاو يبنلا فيرعت

 ءهيجوتلاو ثعبلا :هانعمو «لاسرإلا نم قتشم برعلا ةغل يف لوسرلا

 أبس ةكلم نع ىلاعت لاق امك ءاهيف كلوسر وهف ؛ةمهم يف ًادحأ تئعب اذإف

 لوسرلا عمجيو ."0409 ةئتيزتلا نب مي "ةللياتت دهب مهل ةسزم نلت)
 نوهجومو نوثوعبم مهنأل كلذب لسرلا يمسو ءءالسرو ءلسرو لسرأ ىلع
 ."”هيحوو ىلاعت هللا رمأ قلخلا غيلبتل لجو ّرع هللا لبق نم

 هلحم ةعفرل ًايبن ىمسو ء«ةعفرلا :يأ ةّوْبّنلا نم وهف ةغللا يف يننا امأو
 «هناكم نالفب نا :ليق هنمو .عافترالا :ةوابنلاو ةوبنلاو .سانلا رئاس نع

 وذ ربخلا وهو - زمهلاب - أبنلا نم نوكت دقو ."”هعجضم هيلع ٌضق :هلوقك
 امب ًائبنم هنوكل يبنلا يمسو ءنظلا وأ ملعلا هب لصحي يذلا ةميظعلا ةدئافلا

 .“'”ةيكزلا لوقعلا هيلإ نكست
 «يبنلا» نع لاقف ءحالطصالاو ةغللا يف يبنلا اضر ديشر فّرع دقلو

 نأشلا ميظعلا مهملا ربخلا ىنعمب ءأبنلا ةدام نم ليعف ةغللا يف يبنلاو» :ةغل

 )١( ةيآلا «لمنلا ةروس )70(.

 تادرفملا :بغارلاو «لسر ةدام (185 )787/١  برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا (9)

 .(1709/5) حاحصلا :يرهوجلاو ءلسر (51 767 :ص)

 0/4٠(. :ص) تادرفملا :بغارلا

 .(274894 :ص) هسفن ردصملا (5)

 نأ



 لب ءهزمهت ال برعلا رثكأو ءرهظأ لوألاو «نأشلا ولعو عافترالا ىنعمب وأ
 ."00...ةكم لهأ الإ هزمهي مل هنأ لقن

 وهو «أبنلا نم فصو :ةيبرعلا ةغللا يف غيبنلا» :رخآ عضوم يف لاقو

 ئبنم هنأل «لوعفملاو لعافلا ىنعم هيف حصيو .مهم نأش هل امل ديفملا ربخلا

 ."”(. . .الامعتسا رثكأ ديدشتلاب ّيبنلاو ءهنم أبنمو هللا نع

 لهأ هيلع امل يوغللا ىنعملا يف اضر ديشر ةقفاوم اذه نم رهظيف
 , 292ةغللا

 يذلاو «هيف ءاملعلا لاوقأ تددعت دقف «حالطصالا يف يبنلا ىنعم امأو

 هللا أبنأ امع ئبني وهو ؛هللا هئبني يذلا وه يبنلا» نأ :مالسإلا خيش هراتخا

 وهف هيلإ هللا نم ةلاسر هغلبيل هللا رمأ فلاخ نم ىلإ كلذ عم لسرأ نإف .هب

 هغلبي دحأ ىلإ لسري ملو هلبق ةعيرشلاب لمعي امنإ ناك اذإ امأو ءلوسر

 َكِلَبَم نم اَنْلَسرَأ امو : ىلاعت لاق .لوسرب سيلو يبن وهف .ةلاسر هللا نع
 الاسرإ ركذف 294سم ف ف ٌنطِبَنلا قل يمت اذإ آلِ يب الو ٍلوسَر نم
 قلطملا لوسرلا وه اذه نإف «لوسر هنأب امهدحأ صخ دقو .نيعونلا معي

 .©0”(...حونك هللا فلاخ نم ىلإ هتلاسر غيلبتب هللا هرمأ يذلا ٠

 حالطصالا يف يبنلا ىنعمل نيفيرعت ىلع هل تفقو دقف اضر ديشر امأو
 .يعرشلا

 نإف ًايحو هيلإ هللا ىحوأ نم» :وهو ءروهشملا فيرعتلا وه :لوألا
 دقو ."ًالوسر يبن لك امو يبن لوسر لكف ءًالوسر ناك هغيلبتب هرمأ
 الو ٍلوُسُي ني َكِيبَك نم اََلَسَْأ ابي :ىلاعت هلوقب فيرعتلا اذه ىلع ضرع

 .(57؟6/9) رانملا ريسفت ()

 .(47 :ص) يدمحملا يحولا (5)
 .0/40 /84 :ص) تادرفملا :بغارلا عم نراق (6)
 .(6؟) ةيآلا .جحلا ةروس (5)

 .توريب «ملقلا راد .ط (56086 :ص) تاوبنلا (8)

 .(87 :ص) يدمحملا يحولا (5)

 اا



 امهنيب كلذ عم امهنأو «لسرم امهنم ًالك نأ ىلع لدت اهنأل ."''ةيآلا «ِيِت

 ةيميت نبا فيرعت نم هيف برتقي ءرخآ فيرعت ديشر خيشلل نكل . (رياغت
 نم يبنلاف حالطصالا يف امأو# :هل ًافرعم لاق دقف ءهركذ قبس يذلا

 هب ملعي ءمكح وأ ربخ نم هبسكب هملعي نكي مل امب هأبنأو هيلإ هللا ىحوأ

 عرش غيلبتب هللا هرمأ يبن لوسرلاو ءلجو ٍّرع هللا نم هنأ ًايرورض ًاملع

 أرقي ًاباتك نوكي نأ هيلإ يحولا يف طرتشي الو «لمعلاب «هتماقإبو نيد ةوعدو
 عرشل ًاعبات نوكي دق لب .سانلا نيب مكحيو هب لمعي ًاديدج ًاعرش الو رشنيو
 دقو «...ةاروتلا ةعيرشل نيعبتم اوناك ليئارسإ ينب نم لسرلاك ءهلك هريغ

 . .ةاروتلا ماكحأ ضعب مالسلا هيلع ىسيع خسن امك هضعبل ًاخسان نوكي

 يبن لوسر لكف «يبنلا نم انعرش فرع يف صخأ لوسرلا نأ لوقلا ةلمجو
 ."0(...سكع الو

 يف فالخلا امنإو «هيلع قفتملا وه يبنلا نم صخأ لوسرلا نوكو
 هنم برتقا دقو «برقألا وه قباسلا ةيميت نبا فيرعتو .ةيصوصخلا هذه هجو
 .(©اضر ديشر

 باتكلا لهأ دنع ًاحالطصاو ةغل ىبنلا فيرعت اضر ديشر ركذ دقلو

 ' يروهج توصب ملكتملا :ةميدقلا ةيناربعلا يف هتدام لصأ ىنعم نإ» :لاقف

 .206. . . ةيعيرشتلا رومألا ىف وأ ءٌاقلطم

 ربخي يذلا مهلملا ىلع باتكلا لهأ دنع قلطي» وهف ًاحالطصا امأو

 .2"”(ةلبقتسملا بيغلا رومأ نم ءيشب

 مو : ىلاعت هلوقب ًادهشتسم «ةوبنلا متخ 2 ةلأسم ىلإ اضر ديشر ريشيو

 .(0؟) ةيآلا ءجحلا ةروس )١(

 .(7؟86/0) نايبلا ءاوضأ :ىطيقنشلا نيمألا دمحم (؟)

 .(776/4) رانملا ريسفت (9)
 ١198(. :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظناو (5)

 .(897 :ص) يدمحملا يحولا (5)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)
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 هنإ :لوقيف 74 َنَعَييلَأ َرَكاَتَو هَل لوسي نكلو ُكِلاَجَر ني ِدحَأ آنآ ٌدَّمَحم نك
 ىلع ًءانب كلذو .'"'هلكي دمحم دعب ًاعم ةلاسرلاو ةوبنلا عاطقنا ىلع لدي»
 .ةلاسرلا نم معأ ةوبنلا نوك

 اهيف دحأل سيل :ىلاعت هللا نم لضف ةوبنلا نأ اضر ديشر ررقيو

 ىلاعت هللا نم لضف ةلاسرلا» :لوقيف «تايرقبعلا عون نم يه الو ءءيش

 اهيلإ لسوتي الو ءهبسكب دحأ اهلاني الو .هقلخ نم ءاشي نم هب صتخي
 ةميركلا ةبقنملاو ةميظعلا ةمحرلا هذهب صتخي ال هنأ ىلع .ءبسن الو ببسب

 ءاكزو ءةمهلا ولعو ةرطفلا ةمالس نم وه هلهأ امب اهل اًلهأ ناك نم الإ

 ."”(...قحلاو ريخلا بحو بلقلا ةراهطو سفنلا

 ىلاعت هللا تافص ىضتقم نم ةلاسرلاو ةوبنلا نأ اضر ديشر نيبيو

 هناحبس هنوؤش نم نأش بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ نإ :لوقيف «هتيبوبرو
 راثآ لجأو «ةمكحلا ىضتقم نم اهنإف «ءيرشبلا عونلا يف هتافص قلعتمو

 240(. . . ةمحرلا

 ةيبوبرلاب ناميإلا ىلع ينبني ةلاسرلاو ةوبنلاب ناميإلا نإ) :لوقيو

 (*”«ةيهلإلاو

 :لسرلا نم سانلا فقوم
 تنيابت نكلو «نيرادلا ةداعس ىلإ سانلا ةيادهل لسرلا هللا لسرأ دقلو

 اذه ديشر خيشلا نيبيف ءركنمو نمؤم نيب ىلاعت هللا لسر نم سانلا فقاوم
 نإ الوأ لوقيف ءمهب ناميإلا مكح نيبي مث «نيركنملا نم قيرف لك ةهبشو
 يف مهتهبش تناكو ؛مهنم اليلق الإ «ةلاسرلاو يحولا ركنت تناك برعلا

 )1١( ةيآلا «بازحألا ةروس )50(.

 .(44 - 497 :ص) يدمحملا يحولا (0)
 ١7(. - 15/1) يرابلا حتف :رجح نبا عم نراقو (4/8) رانملا ريسفت (9)

 )//51١١(. هسفن ردصملا (5)

 )5١5/١(. هسفن ردصملا (©)

 نحل



 مهرئاس ىلع ليضفتلا اذهب رشبلا ضعب ىلاعت هللا صاصتخا داعبتسا» :كلذ

 20 ...مهمعزب ةيرشبلا تافصلا يف نوواستم مهو

 هللا صتخي نأ اوركنأ نيذلا» دوهيلا فقي .«برعلا فقوم نم ًابيرقو
 ةوبنلا رصحي نأ هيلع اوبجوأو «هدابع نم ءاشي نم ةنملاو ةمحرلا هذهب ىلاعت

 عادخلاو بذكلاب ءايبنألا اوفصو مهنأ ىلع ...هدحو ليئارسإ بعش يف

 ريغ ةسادق اوتبثأو مهيف ةوبنلا رصح ىلع ىراصنلا مهقفاوو ...لايتحالاو

 ."”(.. .دابعلاو تاوبابلا نم مهريغو حيسملا لسر نم ءايبنألا

 ءممألا نيب , طسولا نيملسملا فقوم يتأي فقاوملا هذه نيب نمو

 يف لسرأ نيملاعلا بر نأب نونئمؤي» ديشر خيشلا لوقي امكو  نوملسملاف

 نآرقلا هصق امبو ءالامجإ مهب نونمؤي مهف ' نييداهم نيداه السر مالا لك

 ملسملا ريغ نإ : لاقي نأ حصي اذه هاجتو :ةرخآلاو ايندلا يف نيلسرملاو

 مهلسرملو مهتلاسرل بيذكت مهضعب بيذكت نأل مهلك يلو ف ردع

 ان . . هناحبس

 مدعو «ىلاعت هللا لسر عيمجب ناميإلا يف اهنيب طسولا فقوملا هذاختاب ممألا

 :ديشر خيشلا لوقي اذه يفو ءمهضعبب رفكلاو مهضعبب ناميإلاب مهنيب هقيرفت
 عيمجب ناميإلا بجي هنأ لسرلاو ءايبنألا ةلأسم يف نآرقلا هنيب اممو»

 رفكلاو مهضعبب ناميإلا نأو ءناميإلا يف مهنيب ةقرفتلا مدعو ىلاعت هللا لسر

 يياعت لاق ...ةدحاو ىلاعت هللا ىلإ مهتفاضإ نأل مهلك مهب رفكلاك ضعبب

 لك َنونمْؤَمْلاَو هير نم 9 َلْرْنَأ آمي ُلوُسرلَأ َنَماَدط :ةرقبلا ةروس ميتاوخ يف
 يف نيبو 0 "4 هلَسَر رح تب قرف 7 ءولسرو ٍَِو هذ 3 مو ِمسَأب نما

 )١( :ص) يدمحملا يحولا 1598(.

 ) )9.ةحفصلاو هسفن ردصملا
 ما : ص) هسفن ردصملا

 )4( ةيآلا فقرقبلا ةروس )586(.

 ا



 ناميإلا نأو ءرفكلا قح رفكلا يه ناميإلا يف مهنيب ةقرفتلا نأ ءاسنلا ةروس

 ةقيقحلا هذهب درفنا دقو ...'2"ناميإلا قح ناميإلا وه ةقرفت ريغب عيمجلاب
 نودو «سودنهلاو سوجملا نم ةينثولا للملا لهأ نود نوملسملا ةيداعلا

 ."”2.. .ليئارسإ ىنب ءايبنأب الإ نونمؤي ال نيذلا باتكلا لهأ

 لَ هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىلإ أذإ دنتسي اذه نيملسملا فقومو

 ولغ ال ءأطسو ال دتعم ًافقوم اذه اهفقوم ءاج كلذلو .هتمحلو ةهأدس امهف

 2م : :
 . طارفإ الو هيف

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس :رظنا )١690  15١(.

 )0( :ص ) يدمحملا يحولا ”5٠١ ”5١(.

 ) )6.(7اا/ :ص) ةنسلا لهأ ةيطسو :هللا دبع اب ميركاب دمحم .د :رظنا
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 :يناثلا ثحبملا

 ةوبنلاو يحولا ىلإ ةجاحلا

 لاحب اهنع ىنغ ال ء«رشبلا ةايح تارورض نم ةرورض ةوبنلا نأ كش ال
 يأ  مهنأو «حورلا ىلإ ةايحلا ةجاحك «ةوبنلا ىلإ ةيرشبلا ةجاحف «لاوحألا نم

 هللا همحر  ميقلا نبا لاق .صاخشألا نم لوقعلا ةلزنمب ممألا نم  لسرلا

 قوف دابعلا رارطضا ملعت انهه نمو . . .» :لسرلاو ءايبنألا ىلإ دابعلا ةجاح ًانيبم

 اميف هتعاطو هب ربخأ اميف هقيدصتو «هب ءاج امو لوسرلا ةفرعم ىلإ ةرورض لك
 ىلع الإ ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال حالفلاو ةداعسلا ىلإ ليبس ال هنإف ءرمأ

 نم الإ ليصفتلا ىلع ثيبخلا نم بيطلا ةفرعم ىلإ ليبس الو «لسرلا يديأ
 ةجاحو ةرورض يأف ...مهيديأ ىلع الإ ةتبلا هللا ىضر لاني الو ,مهتهج

 ."'"(.. .ريثكب اهقوف لسرلا ىلإ هتجاحو دبعلا ةرورضف «تضرف
 مهلمش ماظتنا يف نيدلا نع نونغتسي رشبلا نأ ىلإ موق بهذ دقو

 ريغ نم هتداعس هيف ام ىلإ هلقعب لصي نأ نكمي ناسنإلا نأو مهتيندم ماوقو

 ماهلإلاو نادجولاو رعاشملاو لقعلاب ءافتكا يوامس داشرإ الو يهلإ يحو
 هنأ لاقي يذلا نيدلا اذ وه اه :ًاضيأ نولوقيو ."”نوكلا ربدم هل اهبهو يتلا
 ."”فالخلاو قاقشلا يف ًاببس ناك ةبحملا لوسرو ةملكلا عماج

 )١( داعملا داز )١/59(.

 رانملا ةلجم :رظنا (؟) )87/١؟(.
  6هسفن ردصملا :رظنا )١/589(.
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 تاهبش نع باجأو ةلاسرلا ىلإ رشبلا ةجاح ديشر خيشلا نيب دقو

 مهيلع - ءايبنألا ةياده ىلإ رشبلا ةجاح هجو» :لاق .ةجاحلا هذهل نيركنملا

 دصقلا وأ «تاذلاب دوصقملا مهتلاسر عوضوم نأ :ةلمجلا يف - مالسلا

 الو ءاهب مهلوقعو مهساوحب ةبستكملا مهفراعم لقتست ال ءرومأ ةثالث لوألا

 :مهقلاخو مهبر رمأل الإ اهيف نونعذي

 ىلع ةلادلا هتايآو هتافصو هللا ديحوت هسأرو بيغلاب ناميإلا :اهدحأ

 وه يذلا هركذو هركشو هتدابع نم بجي امو .ءصقنلا نع ههزنتو هلامك

 لامكلا ىلإ لصتو ءاهيواسم ناردأ نم رهطتتو «سفنألا هب ىكزتت ام ىلعأ

 يحولا نم مهب طاني امو هتكئالمب ناميإلا هيليو ءاهترطفب هل ةدعتسملا
 . .صنلا هب درو ام دنع كلذ يف فوقولا بجيو رمألاو قلخلا يف ماظنلاو

 ىلع ءازجلاو باسحلاو توملا دعب ثعبلا نم هداقتعا بجي ام :اهيناث

 ىلع - هتفرعمو هللاب ناميإلا دعب  ثعاوبلا ربكأ وهو «لامعألاو ناميإلا
 دودصلاو ريخلاو ربلا لامعأو «لدعلا ةماقإو ءقحلا عابتا نم هعرش ام عابتا

 .اهدانضأ نع

 لاجم ال اهيلإ راشملا ةيعيرشتلا لامعألل لوصأو دودح عضو :اهثلاث

 ض ةعبتم «ةقرفتلا نم ةعنام «ةملكلل ةعماج نوكتل ءاهيف ءاوهألاو ءارآلل

 زإ  ىنعملا اذهل ًادكؤمو ًالصفُم  اضر ديشر نيبيو .202. . .ةينالعلاو رسلا

 ايندلا يف امأف ؛ةرخآلاو ايندلا :نيتهج يف رهظت يحولا ىلإ رشبلا ةجاح
 اهدارفأ نم درف لك يف عدوأ دقو  ةعامج يف شيعي ناسنإلا نأ ثيح نمف

 هذه عم هؤاقب الو هؤاقترا ناسنإلا عونل متي الو عزانتلاو نيابتلا يضتقي ام

 زئارغلا هذه راثآ نيب قفوي داشرإ ىلإ اجاتحم ناك مث نمف «ةضراعتملا زئارغلا

 لعجيو ءهدح دارفألا نم درف لك فرعيو ءاهضراعتب بهذي امب ءاهضراوعو

 امأو .''نيدلاب الإ ةجاحلا هذه هل لمكت ملو .هدنع هفقوي ًاعزاو هسفن نم هل
 نوربخي :ًالوأ مهف - مالسلا مهيلع  لسرلا الإ اهيلإ قيرط الف ةرخآلا ةداعس

 .راصتخاب 5١( 48 :ص ) يدمحملا يحولا )١(

 ١5(. و ٠١/5 رانملا ةلجم :رظنا قفز
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 ليبسلا نونيبي مث ءاهعوقوب ساسحإلا نم ناسنإلا هيلع رطف ام نودكؤيو اهب

 ."'اهتداعسو اهميعنب زوفلل
 نم يهو هيف ًاببس ناك امبر لب «قاقشلا عفري مل نيدلا نوك امأو

 :هلوقب خيشلا اهنع بيجيف ؛ةلاسرلاو يحولا وركنم اهيقلي يتلا هبشلا
 عوقوو مهدهع ءاضقناو «ءايبنألا نمز دعب نكلو ناك دق كاذ لك معن...»

 «هبلقب هبح جزتمي مل نكلو هيف ولغيو همهفي وأ همهفي ال نم يديأ يف نيدلا

 فيرصت هفيرصت نع مهلوقع ةعس تقاض نكلو نيدلا بح هبلقب جزتما وأ
 ضيفلاو ءمجلا ريخلاب هتمأ تأي مل يبن يأ :انل لقف الإو ...ءايبنألا

 اهدارفأ يف اهتجاح هيلإ سمت ام عيمجب ًايفاو هنيد نكي ملو ءمعألا
 ىلع هللا اهبصن ةياده مالعأ  مالسلا مهيلع - لسرلا كلذكو ...اهتلمجو

 مهنمو «ةداعسلا تاياغ ىلإ ىهتناف اهب ىدتها نم سانلا نمف «ةاجنلا قيرط

 نيدلاف ءءاقشلا يواهم يف بكناف اهيده نع فرحناو اهمهف يف طلغ نم

 ."0(...هب ءادتهالا ىلإ اوعُد نمل ضرعي صقنلاو داه

 .مهتاوعد ةباجإ يف ممألا تتوافتو ءريخ لك ىلإ اوعد لسرلا نإ
 «نورخآ مهدعب لضو ضعب ضرعأو ضعب مهباجأف ديحوتلل لسرلا تعد
 .مهباقعأ ىلع اوصكن مث رهدلا نم ةبقح سانلا هيف شاعف فلآتلا ىلإ اوعدو

 ةجاحلا ىلع ةهبشلا هذه لثم تدرو امل ءايبنألا دهع ىلع سانلا ناك ولو

 .ةلاسرلاو يحولا ىلإ
 دق ذإ «ةلاسرلاو يحولا ىلإ ةجاحلا تابثإ دنع ديشر خيشلا فقي ملو

 هتلاحتسا مدعو هناكمإ اذكو ءهعوقو مزلتست ال ءيشلا ىلإ ةجاحلا نإ» :لاقي
 يحولا عوقو ًاضيأ تبثيل ديشر خيشلا بهذف ,""(هلوصح يضتقي ال القع
 ."”اهعوقو يف كشلل الاجم عدي ال امب «نيهاربلاو ةلدألاب «ةلاسرلاو

 .راصتخاب )١57/5 - ١47( هسفن ردصملا :رظنا )١(

 .(589/1) رائملا ةلجم (؟)

 .(88 :ص ) يدمحملا يحولا :رظنا (6)

 دمحم هخيشل مالك ىلع كلذ يف أكتاو ءاهدعب امو 4١( :ص ) يدمحملا يحولا (5)

 .مولعلا ءايحإ راد .ط !٠١ ١٠١8( :ص) ديحوتلا ةلاسر :رظنا .هدبع
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 :يحولاو لقعلا

 ىلع اهب نوسبليو رخآو نيح نيب نودحلملا اهقلطي يتلا تاهبشلا نمو

 اهيقر دعب اميس ال  لسرلا نع ةيرشبلا لوقعلا ةيافك ىوعد ءامهدلاو رارغألا
 ال «ناسنإلا ةداعس لفكي ام عضوب لالقتسالا يف ةفرعملاو ةمكحلا ملس يف

 ءامكحلا ضعب نإو «'"'”يرطف رمأ ىلاعت هللا ةفرعم نأ انررق دقو اميس
 ىلع نيهاربلا اوماقأ ثيح ىلإ ةيلقعلا فراعملا ىف اوقترا دق نيركفملا

 ررق دق لبءهركشو هميظعت بوجوو .هملعو هتمكحو ىلاعت هللا دوجو

 نم ءالؤه نم نأ خيراتلا تبثأ دقو «توملا دعب سفنلا ءاقب بوجو مهضعب

 .ناسنإلا ةداعس لفكت يتلا بادآلاو «عئارشلاو لئاضفلل الوصأ عضو

 :هلوقب اهيلع بيجي مث ىوعدلا هذه ديشر خيشلا ضرعي اذكه
 ءرضاحلا رصعلا هدهشيو ءيضاملا خيراتلا هتبثي لصأ كلذ لكل معن. ..»

 لك ردصم يف ًاقورف مهمولعو ءامكحلا ةمكحو ءايبنألا ةياده نيب نكلو

 عيمج سفنأ يف هريثأت يفو «هتقيقحل ناعذإلا يفو ءهتحصب ةقثلا يفو ءاهنم
 ال نوئظو ؛؟ةصقان ةيرشب ءارآ مهمولعو ءامكحلا ةمكحف .نيبطاخملا تاقبط

 ةئطختلل ةضرع يهو .ءلوهجم دوجوم هنأ الإ بيغلا ملاع نم غلبت

 اهمهفي نم لك امو «سانلا نم ةصوصخم ةئف الإ اهمهفي الو «فالخلاو

 ال ذإ .هتاوهشو هاوه ىلع اهحجري اهتحص دقتعيو اهلبقي نم لك الو ءاهلبقي
 مالسإو ناميإلا ريثأت اهل نوكي الف ءاهب ملاعلا نادجو ىلع اهل ناطلس

 عضخيو نيدي نأ هتزيرغو هعبط ىبأي يرشبلا عونلا نأل «دبعتلاو ناعذإلا

 امنإو ءهتمكحو هملع يف هقاف نإو «هتيرشب يف هلثم وه نمل دبعتلا عوضخ
 عفنلا ىلع ةردقلا نم هكلمي امب «هيلع ًايبيغ ًاناطلس هل نأ دقتعي نمل نيدي
 نوكلا ننس بسحب سانلا عيمجل ةلوذبملا ةيعيبطلا بابسألا نود هتاذب رضلاو
 ةفسالفو ءامكح  هضرعو خيراتلا لوط ىلع  دجو دقلو .'"”(. .هماظنو

 «نيع دعب ًارثأ اوبهذ مهنكلو ءةمكحلاو ةليضفلا ىلإ سانلا اوعد «ءالقع»و

 .ثحبلا اذه نم (؟50:ص) :رظنا )١(

 .(65 : ص 2( يدمحملا يحولا قففز
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 ءمهتوعد مهعم تبهذ مث ءدارفأ وأ ذاذفأ الإ سانلا نم مهل بجتسي ملو

 وأ دحأ نم مهنم سحت لهف .مهثادجأ يف مهعم ًاناكم اهسفنل تذختاف

 .؟أزكر مهل عمست

 قئاقحو مولعب ءايبنألا ىتأ دقل ؟ءامكحلا مولع نم ءايبنألا مولع نيأو

 تالاهجب الإ اوتأ امو ءاهنم ًائيش اوغلب امو ءةفسالفلا اهترسحب تام

 ىلع ةينيدلا يحولا ايازم مظعأ نمف...» :ديشر خيشلا لوقي .تاطسفسو

 يسفنلا عزاولاب اهل نونعذي اهب نينمؤملا تاقبط عيمج نأ ةيبسكلا ةيملعلا
 ماد ام ءاهيف قرفتلاو فالخلل لاجم ال ةتباث ةماع نوكت كلذبف «يدبعتلا

 ءاس يتلا بوعشلا ىرن كلذلو .ًاخسار اهب ناميإلاو ءًاحيحص اهل مهفلا
 الو ءاملعلا مولع هنود نم اهعفني ال «لاز وأ هب اهناميإ لزلزتو نيدلل اهمهف
 اهراشتنا معو ءرصعلا اذه يف ةمكحلاو مولعلا تقترا دقو ؛ءامكحلا ةمكح

 كلم ةدارإل مهسفنأ يف نونعذي ال مهو ءرخآ رصع يف هلثم فرعي مل امب

 لب «ريبخ عرشم الو ءريهش فوسليف الو ءريرحن ملاع يأرل الو ءريمأ وأ
 لاؤمألا ةحابتساو «عامتجالاو بادآلاو قالخألا يف ىضوف ىلإ اوراص

 ممألا اهب تراص ءريظن رشبلا يف اهل دهعي مل ءامدلا اذكو «ضارعألاو

 .©0(.. .ريبك داسفو ضرألا يف ةنتفل ةضرع لودلاو

 رشبلا ةجاح مدع ىلإ هجوت دق يتلا هبشلا لك اضر ديشر لطبي اذهبو
 ىلإ ةجاحب مويلا اننأو «ةديدش تناك ةجاحلا هذه نأ تبثيو «يحولا ىلإ
 هيده ىلإ عوجرلا نم نذإ دب الف - ِكِللك دمحم دعب يبن الو - ءايبنألا ةياده
 نم «يدمحملا يحولا» هباتك اضر ديشر فلأ ام وهو ء.هتلاسرب ءادتهالاو
 .هلجأ

 )١( يدمحملا يحولا ) 58 05(.

 ل



 :ثلاثلا ثحبملا

 العف اهعوقوو اهيلإ سانلا ةجاح نايبو ةلاسرلاو ةوبنلا فيرعت دعبو
 كلذ دعب جرعنو .هماسقأو يحولا ىنعم فرعن نأ نسحي ءاهنع هبشلا ةحازإو

 نيبت امدعب نييداملا ضعب اهل أجل يتلا يسفنلا يحولا ةهبش صيحمت ىلإ

 يف اوزكر دقو - مهبذك ليحي امب مهرتاوتو ءايبنألا قدص - بير الب مهل
 .- ىلاعت هللا همحر  ديشر خيشلا هلوانت كلذ لكو هلك  انيبن ىلع كلذ

 :لواالا بلطملا

 يحولا فيرعت

 عيرسلا يفخلا مالعإلا هنإ...» :لاقف ةغللا يف يحولا اضر ديشر فرع

 يحولاك يزيرغلا ماهلإلا :هنمو «هريغ ىلع ىفخي ثيحب هيلإ هجوي نمب صاخلا
 «ةرطفلا ميلسلا ناسنإلا عور يف هللا هيقلي امب رطاوخلا ماهلإو «لحنلا ىلإ

 نوم :ىلاعت لاق «ناطيشلا ةسوسو وهو هدض هئمو «ىسوم مأ ىلإ يحولاك

 وُدَع يب ٍلكِل اَنلَمَج َكدكَر» :لاقو "04 ةريجيإ :ويتتيزأ لإ نحول نايل
 . "272. . ."*#ارورغ لوقلا فرحُي ٍضْعَب لإ ْمُهّصَعَب جب ّنجْلاَو ضال نيني

 )١71(. ةيآلا «ماعنألا ةروس )١(

 .(١1١؟) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 .(4854/6و 0/0 راتملا ةلجم :ًاضيأ رظناو 5 : ص) يدمحملا يحولا مم

 ا



 ام وه...» :لاقف ءاضيأ ديشر خيشلا هفرع دقف ًاعرش يحولا امأو

 ءمكحلاو عئارشلاو بيغلا ءابنأ نم هب مهفرعو هئايبنأ ىلع هللا هلزنأ

 ."”(...هطعي مل نم مهنمو بتكي ًاعيرشت يأ ءباتك هاطعأ نم

 :يحولا عاونأ

 نك اول : ىلاعت هلوق ىلع ًادمتعم يحولا عاونأ ديشر خيشلا نيبيو

 ْيْذِإِب َحوْيَف اًلوُسر ٌلِسْر و باح ىآرو نِم وأ ايكو !ِإ هلأ ُهَمْلَكُي نأ رسل
 هئايبنأل هللا مالك قرط نأب ةقطان ةفيرشلا ةيآلاف» :لاق «'*"”4. . . هك ام م

 تربعو ماهلإلاب نوكي دق يقلتلا اذهو ...ةطساو الب يحولا اهدحأ :ةئالث

 ماهلإلا ىنعمب نآرقلا يف لمعتسم فرحلا اذهو .قلطملا يحولاب ةيآلا هنع

 لاقو ..."”>4وي ٍِلابْنَل َنِم ىِذََتَأ ِكأ لل َلِإ ث ئنأن» :ىلاعت لاق امك

 هيلإ ىحوم لك سيلو ةيآلا 2” نأ تكرم يأ 3إ ئِحْبَأَوط :هركذ لج
 دشري يذلا نيدلاب هيلإ ىحوملا وه .يبنلا لب ءالسرم وأ يب حيحصلا ماهلإلاب
 ةالصلا هيلع انيبن يحو لوأ تناكو مسقلا اذه نم ةقداصلا ايؤرلاو سانلا هب

 نكلو .. .ماهلإلا يحو ىنعم يف بلقلا يف ءاقلإلا مهضعب لخدأو «مالسلاو

 ؛سدقلا 3 ىلإ ًافاضم عورلا يف ثفنلاو ءاقلإلا ركذ ثيدحلا يف درو

 اذهف .© 2«... .لوسرلا ةطساوب 5 وهو ثلاثلا مسقلا نم هنأ ىلع لديف

 .«اًيحَو الإ. . . :ىلاعت هلوقب دارملا وه لوألا عونلا

 ءارو نم مالكلاو . ..» :هفيرعت 0 لاق دقف يحولا نم يناثلا عونلا امأ

 هيلع ىسوم عمس امك ءءاري ال ثيح نم هللا مالك عمسي نأ وه :باجح

 ةطساوب يحولا وهف ثلاثلا عونلا امأو .02"2.. .ةرجشلا ءارو نم ءادنلا مالسلا

 )١( :ص) يدمحملا يحولا 14(.

 ةيآلا «ءىروشلا ةروس (؟) )0١(.

 )0( ةيآلا «لحنلا ةروس )54(.

 )5( ةيآلا .صصقلا ةروس )7(.

 )©( .(؟5017/5) رانملا ةلجم

 .(15 :ص) يدمحملا يحولا (5)
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 كلم هيقلي ام وهف» :ديشر خيشلا لوقي امكو .سدقلا حورلاب ىمسملا كلملا

 ريغ وأ ءلجر ةروصب الثمتم هاريف ءهللا لوسر ىلإ هللا نم لسرملا يحولا

 ."”(هبلقب هيعي وأ هنم هعمسيو لثمتم

 سفن جراخ نم يتأت اهلك اهنأ ة ةقباسلا يحولا عاونأ نم انل نيبتي
 هيلإ تراس يتلا يه لب اهيلإ رسي مل هنأ يأ ءاهنم عون لك يف ءناسنإلا
 رونب مهبر اوفرعي مل سانلا نأو ءهيلع تلزن يه لب اهيلإ دعصي مل هنأو

 .يحولا رونب لب لقعلا

 قدص نيهاربو «ةوبنلا ججح مهتيعأ دقو «نييداملا نم ًاقيرف ّنكلو

 يحو هنإ اولاق مهنأ الإ 284 عوقوب ميلستلا نم دب مهل نكي ملف «ءايبنألا

 تالمأتلاو تاظحالملا عون نم ةيسفن لماوع ريثأتب «ناسنإلا لخاد نم
 اومسو .ةيروعشاللا «ةيعامتجالا تارورضلاو تاريثأتلا سنج نم وأ «ةيدرفلا

 ."”يسفنلا يحولا :يحولا نم عونلا اذه

 ًاروصم لوقيف نييداملا ءالؤه يأر ديشر دمحم خيشلا انل صخليو

 ءجراخلا نم ال هيلإ ىحوملا سفن نم ضيفي ناك ماهلإ يحولا نإ» :مهتهبش
 بوجوبو هللاب هناميإ ةوقو «ةرهاطلا هتريرسو ةيلاعلا هسفن عزانم نأ كلذو

 يف اهل نوكي «ةئيدر ةيثارو ديلاقتو ةينثو ةدابع نم اهاوس ام كرتو «هتدابع
 ىؤرلا نطابلا هلقع يف ثدحيو ءهنهذ يف يلجني ام ريثأتلا نم اهتلمج
 ءامسلا نم هيلع الذان ًايهلإ ًاداشرإ هبوجو دقتعي ام روصتيف ةيحورلا مالحألاو

 5 0 . .ةطساو نودب

 ءدب ثيدحل هداريإ ةهبشلا هذه ىلع ديشر خيشلا هب ببجأ ام لوأو

 .(15 :ص) يدمحملا يحولا )١(

 .(7 ١ :ص) نيدلا :زاردو «(817:ص) يدمحملا يحولا :رظنا قفز

 .( ملك _ مخا/ :ص) يدمحملا يحولا فرز
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 «هروتف مث هؤدب ناك فيكو يحولا ةفص هيفف ''”يراخبلا حيحص يف يسرا
 مث ."”ةيمهولاو ىؤرلاو ليختلا ةهبش عفدي امم دلك يبنلا ىلع كلذ رث

 ولا عوضوم وهو ءاليق موقأو ءاليلد ىوقأ» :خيشلا هاري امب كلذ بقع
 راونألا كلت عيمج ردصمو ؛ةضهانلا هتجحو «ةدلاخلا هتوبن ةيآ وه يذلا

 مالكلا ديشر خيشلا هجوو :"”«ميظعلا نآرقلا  ىربكلا هللا ةيآ وهو «ةقئافلا

 ردقلا وهو «رشبلل ةحلصملا همولعو هريثأتو هبولسأب نآرقلا ةياده ىلإ انه

 عيمج نع خيراتلا هظفح ام لك نم ىدهأ مولعلا هذه نأ هنم ملعي يذلا

 ةيحانلا هذه نم هزاجعإف «نيناوقلاو عئارشلا يعضاوو ءءامكحلاو ءايبنألا

 عيمج ىلع ةجحلا هب موقت : ىلاعت هللا نم ًايحو هنوك ىلع نيهاربلا ىوقأ

 ةضهان ةجح نآرقلا اذهف ميكحلا برلا اذه دوجوب نمؤي ال ناك نمو» .رشبلا

 هيلع لمتشا امبو «قلخلا يف دوهعملا نم سيل هنوكب «قحلا هدوجو ىلع

 .'9(قافآلاو سفنألا ىف تانيبلا تايآلا نم

 نم ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع - انيبن اميس ال «ءايبنألا هب اوفصو ام امأو

 وهف «يبسك ال يرطف دادعتسا هنكلو «قح وهف ريخلا بحو سفنلا ءافص

 ام لك نيبو اهنيب ليح ةليقص ةآرمك ةميركلا هحور ىلاعت هللا لعج نع .ةرابع
 .©0(.. .ةركنملا تاداعلا و ةيثارولا لامعألاو ةيئيدلا ديلاقتلا نم ملاعلا يف

 ُتْيَح ْملعَأ ُهَّنأ# و ءيحولا يقلتل يرطفلا دادعتسالا ةقيقح وه اذهو
 نأ اومعزو نييداملا ءالؤه اهب جتحا يتلا ثداوحلا امأو 04 ةكلامر لَمْ

 خيشلا اهيلع دريف ,؟كراد ناج ةصقك ءاهسنج نم لكي انيبنل يسفنلا يحولا

 .حتفلا عم فرات فدا دو :ح ا" :باب «ءيحولا ءدب :ك :يراخبلا :رظنا )١(

 .اهدعب امو ١١١( :ص) يدمحملا يحولا (0)

 ١1١5(. :ص) يدمحملا يحولا ()
 .(188١:ص) هسفن ردصملا (54)

 ”١77(. :ص) هسفن ردصملا (6)

 .(١؟5) ةيآلا «ماعنألا ةروس (5)

 اهل ليخ مث اهئادعأ نم اسنرف ريرحتب ملحت تناك «ليختلا ةريثك «ةيفير ةيسنرف ةاتف يه (0)

 - مهعم تبراحو شيجلل ًادئاق اهونيعف ماكحلا ىلإ تلسوتو ءاهدالب صلختل تيعد اهنأ
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 «نمزلا ةريصقلا ةيبصعلا ةبونلا هذه نيأ» :لوقيف اهل هطسب دعب  ديشر
 ةعفادملا الإ «يعامتجا حالصإ الو ملع ىلإ اهيف ةوعد ال يتلا ,ببسلا ةفورعملا

 ةجح ال ىتلا ءناويحلاو ناسنإلا نيب ةكرتشم ىه ىتلا قيضلا دنع نطولا نع
 نم يه نيأ ةخفنب تئفطو ةخفنب تلعتشا يتلا ءاهديؤت ةزجعم الو ءاهمعدت

 تقترا امنإ يحولا ميلعت اهدشرأ امب تقترا يتلا ممألا نإ. . .ءايبنألا ةوعد

 تفخ ةقرابك تناك يتلا ةاتفلا كلت لاح نيأ . . .هريثأتو ميلعتلا كلذ ةعيبطب

 نم «تتفخ نأ ثبلت ملو تلع ةحيصو «تيفخ مث (تضموأو ترهظ :يأ)

 نلو اهرون لازي الو ءاجرألا ترانأف تقرشأ يتلا ةيدمحملا ةوبنلا سمش لاح

 ."”2.. .ميظع نيلاحلا نيب قرفلا نأ مرج ال . . .ءانسلا قلأتم لازي

 ةلاح نيبو  اهلثمو اهب اوجتحا ىتلا ةلاحلا هذه نيب ةنراقملا نإ
 يف ضرألاو ءامسلا نيب وأ ءايرثلاو ىرثلا نيب ةنراقملاك وه ءاهراثآو ءايبنألا
 لاوحأو .«مهممأ لاوحأ حالصإبو تازجعملاب اوتأ دق ءايبنألاف «ةعسلاو ولعلا

 بحاص هجو ىف ألألتت ىوقتلا راونأ» .ءالقعلا ىلع ىفخت ال ءايبنألا

 .©0(...تاريخلا لهأ هوجو يف حولت حالصلا راثآو «تازجعملا

 :ثلاثلا بلطملا

 باتكلا لها دنع ةوبنلاو يحولا

 لهأو نيملسملا دنع ديموهفملا نيذه نيب ب نراقب ل نيحلطمملا نيذهل مهفيرعت

 ىف «دهاوشلل هفذح عم «سدقملا باتكلا سوماق» نع لقن دقف «باتكلا

 ةصاخ ةوبن ىلع ةلالدلل ةظفللا هذه لمعتست» :يلي ام «يحو» ةملك ىنعم

 ةيلاتلا ةنسلا نم تمجوهف لايخلا نم اهب ام لاز مث «يدنج فالآ ةرشع اهعمو ترصتناف -

 (57”8 )50/5”8  فراعملا ةرئاد :يناتسبلا سرطب ملعملا :رظنا .ترسكناو تمزهف
 نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد :يدجو ديرف دمحمو 21887 «توريب «فراعملا ةعبطم

 .توريب «ةفرعملا راد ء١/191 «ةثلاثلا .ط ١ ٠١(

 )١( :ص) يدمحملا يحولا 9495 99(.

 .(57/ :ص) قحلا راثيإ :ريزولا نبا :رظنا ()
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 :يأ "سيئرلا وه يحولا اذه» ٠١١( :١1؟) ءزج يف ءاجو «بعش وأ ةنيدمب

 هللا حور لولح وهو ...ماهلإلا يحولاب داري مومعلا ىلعو «بعشلل ةيآ هنأ

 .©0(.. .نيمهلملا باتكلا حور يف

 رابخإلا ىنعم ديفت ةظفل ةوبنلا» :ىلي ام لقن دقف «ىبن» ةملك امأو

 نوراه يمسو «دعب اميف ثدحيس امع اميس الو ةينيدلا رومألا نعو هللا نع
 ١( :7 :جورخ) هتحاصفل ًارظن ىسوم نع ملكتملاو ربخملا ناك هنأل ءًايبن

 ءيجمب نوئبنيو «ةيوسوملا ةعيرشلاب نوداني اوناكف ميدقلا دهعلا ءايبنأ امأ
 مايأ يف ملعلاو ميلعتلاب مهمامتها لقو ةنهكلا ةبغر تلق املو .«حيسملا

 «ءايبنألا ينب» مسا اهتذمالت اهيلع قلطأو «“"”ةمارلا ةسردم ماقأ ليئومص

 ناكو .. .ءايبنألل ىرخأ سرادم ًاضيأ تسسأتو «باتكلا نم ةريثك عضاوم
 ."”0.. .رعشلاو ىقيسوملاو ةاروتلا ريسفت سرادملا هذه يف ملعي

 هنأب : يحولل مهفيرعت نع لاقف «تافيرعتلا هذه ديشر خيشلا دقتنا مث

 ذإ ,ةهلآ اونوكي نأ هنم مزليو ءمكحت هنإ مهلملا حور يف هللا حور لولح

 .“*'هيف حورلا لولحب الإ ىراصنلا دنع ًاهلإ نكي مل حيسملا
 ليئارسإ ينب ءايبنأ رثكأ نأ” :يتأي ام هنم ذخؤيف» :ةوبنلل مهفيرعت امأو

 ةاروتلا مهتعيرش ريسفت اهيف نوملعتي «مهب ةصاخ سرادم يف نوجرختي اوناك

 «برطلا تالآ ىلع نيفازعو نينغمو ءارعش اوناك مهنأو ءرعشلاو ىقيسوملاو
 دكاور ريثيو نادجولاو روعشلا كرحيو سفنألا يف رثؤي ام لك يف نيعرابو
 ةاقس نم نييقاس مهئايبنأ مظعأ نم ايمحنو ارزع نوكي نأ ورغ الف «لايخلا

 ةعانص تناك اذه ىلع ةوبنلاف . . .هل نينغمو «اتسشحترأ» لباب كلمل رمخلا

 )١( :ص) يدمحملا يحولا 3١(.
 بتكلا راد .ط )7١/6( نادلبلا مجعم :توقاي :رظنا .سدقملا تيب ىرق نم :ةمارلا (؟)

 .ه١٠5١ ىلوألا ,توريب «ةيملعلا

 5١(. :ص) يدمحملا يحولا (9)

 .(57" :ص) يدمحملا يحولا (5)
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 ةيرعشلا تالييختلاب اهب عانقإلا ىلع ناعتسيو «سرادملا يف اهداوم ملعت
 ةبستكملا تامولعملاو «ةيقيسوملاو ةيئانغلا تارثؤملاو «ةيمالكلا تاماهلإلاو
 دقو ءًارعش لقي ملو ًائيش ملعتي مل يذلا ّيمألا دمحم ةوبن نم اذه نيأف

 "300... ءًاعمتجم نوعمجأ مهلك هب اوءاج امم مظعأب ًادرفم ءاج

 ءايبنألاو يحولل نييداملا راكنإ يف ًاببس ةوبنلل موهفملا اذه ناكو

 اهنوكف «ىقيسوملاو رعشلا عم سرادم يف ملعت ةوبنلا نأ املاط ءاعيمج
 .ىلاعت هللا نم ًايحو اهنوك عم ىفانتي بسكلاب لانت ةعانص

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 ه0



 :عبارلا ثحبملا

 جا ه«م سا

 ود ْنِم َنيبلاَو جو لِ محو اك كلِ آمِيَحْوَأ اَنإ# :ىلاعت هللا لاق

 َبوُنَأَو ئسيِعو ٍطاَبْسُأْلاَو َبوُقْعَيَو ّقَحْسِإَو ٌليِعْمْسِإَو ميِهرِ كا امنع يَ

 هكَصَصَم َدَه اَسرَو 62 اَنوبَو دقا اَنيَتاَدَو َنكيلُسَو َنوُرَكَو َنُوُيَو

 ةيآلا هذه لبق نم :يأ «َكِتَلَع َمُهَْصَصَص َدَق# :ىلاعت هلوقو .4”"2. . .َكَيكَع

 نآرقلا يف مهيلع صن نيذلا ءايبنألا ءالؤه ةيمستو ءاهريغو ةيكملا روشلا ىف

 فسويو بويأو ناميلسو دوادو حونو بوقعيو قاحسإو ميهاربإ : يه

 سنويو عسيلاو ليعامسإو سايلإو ىسيعو ىيحيو ايركزو نوراهو ىسومو

 ""لفكلا وذو دمحمو بيعشو حلاصو دوهو سيردإو مدآو "”[طولو

 وه سايلإ نأ دوعسم نباو سابع نبا نع ىوريو .مهيلع ىلاعت هللا ىلص
 ءحلاص لجر وه امنإ :ليقف «لفكلا وذ" يف فالخ عقو امك .(”سيردإ

 .”'مهنم هنأ ءايبنألا عم هقايس رهاظو ءريرج نبا كلذ يف فقوتو

 )١( وا157) ةيألا ءءاسنلاةروس ١55(.

 .(85-85) ةيآلا «ماعنألا ةروس قسن يف دحاو عضوم يف ةعمتجم ءايبنألا ءالؤه ءامسأ ركذ (؟)

 )001/١(. ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (6)

 47 :نيَسْرتْلا نمل سايلإ ّقِإَوط :باب «ءايبنألا ثيداحأ : ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (4)

 .(ة؟ ١ /كر

 .يبلحلا .ط )9/8/١7( ريسفتلا :يربطلاو )/١85(« ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (4)
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 )١( يرد + اير ءر عربا طءرموم سض ش سم اش سعب 0
 ."9©740 َنيِررَصلا ني ّلُكح ٌلْفكْلا او َسرْدِإَو َليِعَسْسِإَول :ىلاعت لاق

 ."”ثيش :مهنم ءنآرقلا يف اوسيل ءايبنأ ركذ اهيف درو دقف ةئسلا امأو

 دري ملو .الامجإ لسرلاو ءايبنألا ددع ركذ ةنسلا يف عقوو ." ”نون نب عشويو

 يبأ نعف « ”4كلتكَع مُهِصصَعَن ْمَل السرَو# :ىلاعت لاق امك مهئامسأ ركذ
 ةعبرأو فلأ ةئام» :لاقف ءايبنألا ددع نع ِهككَك يبنلا لأس هنأ هنع هللا يضر رذ

 ةثالثو ةئامثالث :لاقف ؟مهنم لسرلا مك :هللا لوسر اي :تلقف ءًافلأ نورشعو

 لاق :لاق ةمامأ يبأ نعو .©””(مدآ :لاقف ؟مهلوأ نم :هلأسو ءريفغ مج ةرشع
 ةعبرأو فلأ ةئام» :لاق ؟ءايبنألا ةدع ءافو مك :هللا لوسر اي تلق رذ وبأ

 ©0«ًاريفغ امج رشع ةسمخو ةئامثالث كلذ نم لسرلا ءًافلأ نورشعو

 ءايبنألا ددع ةلأسم هيف ثحب هريسفت ىف الصف اضر ديشر دقع دقو

 .تابسانم ةدع يف ةلأسملا هذه ىلإ راشأ هنأ امك مهيلع ىلاعت هللا ىلص

 )١( ةيآلا «ءايبنألا ةروس )86(.

 :رظنا و «(ناسحإلا -1//717) : نابح نبا :رظنا .رذ يبأ نع نابح نبا هاور يذلا ثيدحلا يف (*)

 .(49/1) ةياهنلاو ةيادبلا : هل رظنا و . هيودرم نبال هازع دقف )0014/١( ريسفتلا : ريثك نبا
 .ركاش .ط «475948 :ح :دنسملا :دمحأ :رظنا :رظنا .سمشلا هل تسبح يذلا وهو (9)

 :ملسم :رظنا و «ءيراخبلا طرش ىلع حيحص هدانسإو «طوؤقانرألا .ط م“١١هو

 ةياهنلاو ةيادبلا : ريثك نبا :رظناو [1 "5/1 ١( الا “* :ح .داهجلا :ك : حيحصلا
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 )١58(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (14)
 )١7/8/05 دنسملا :دمحأو 71/1 :ناسحإلا) هحيحص ىف الوطم نابح نبا :هاور (4)

 يف يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور :يمثيهلا لاق .(787/1) كردتسملا :مكاحلاو «(174و
 :رظنا . طلتخا هنكلو ةقث وهو «يدوعسملا :هيفو «هنم فرط ىئاسنلا دنعو «هوحنب طسوألا

 :ينابلألا لاقو «(8/١31و 148/8و )1١//141 ًاضيأ رظنا و «(110/1) دئاوزلا عمجم
 .توريب ءه ١404 «ةثلاثلا .يمالسإلا بتكملا .ط )/١1544( ةاكشملا :رظنا .حيحص
 .(008 )504/١  ريسفتلا :رظنا .متاح يبأ نباو هيودرم نبا ىلإ ريسفتلا يف ريثك نبا هازعو

 نم مهلك ءال4الا :ح )١71/8( ريبكلا يف :يناربطلاو «(510/0) دنسملا :دمحأ هاور (5)

 .ةثالثلا ريثك نبا فعض دقو ءمساقلا نع ديزي نب يلع نع ةعافر نب ناعم قيرط

 دئاوزلا عمجم .فيعض وهو ديزي نب يلع ىلع هرادم :يمثيهلا لاقو )005/1١(2 ريسفتلا

 )١1599/7(. ةاكشملا :ينابلألا هححصو )/١16( ًاضيأ رظناو .(224/1)
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 ناميإلا بجي هنأ ةيمالسإلا دئاقعلا لوصأ نم نأ اضر ديشر ررقف

 نم مهنمو انلوسر ىلع صق نم مهنم السر ممألا لك يف لسرأ ىلاعت هللا نأب

 ءايليصفت اناميإ نآرقلا يف مهنم ركذ نمب ناميإلا بجي هنأو «هيلع صصقي مل

 اليصفت مهب ناميإلا بجي نيذلا لسرلا ءالؤهو '''مههئامسأب مهتفرعم بجت يأ
 ةيآ اهعمجأو ةيكملا روسلا يف مهؤامسأ ةدورسملا مه  اضر ديشر لوقي امك -

 نيذلا لسرلاو :"”ءارعشلاو "ادوه ةروس يف مهصصق تايآو «ماعنألا ةروس
 ةفرعم نود يأ الامجإ مهب ناميإلا بجيو «ىلاعتو كرابت هللا مهصصقي مل

 ةلوهجملا ممألا ىلإ ىلاعت هللا مهلسرأ نيذلا لسرلا مه ؛مهددعو مهئامسأ

 لك يف لسرلا لسرأ ىلاعت هللا نأب ملعلا انبسحو» :لاق .اهخيراتو اهملع

 امك هسفنل اهركتحا نيعم بعش يف ةروصحم ال ةماع مهب هتمحر تناكف ممألا

 ىلع قبطني الو «هللا ةمكحب قيلي ال هنوكب نيلابم ريغ باتكلا لهأ معزي ناك

 هَل اوُدُبَعأ نأ اّلوُسَي , َةَّمَأ ٍلُك ىف امي َدَّقْلَو» :ىلاعت لاق ءهتمحر ةعس
 كر 4 ٌتوُهدََل أوبنَمَج 2

 مهنم هتلاسر ىلع قفتملا ددعلا نأ ركذي هنكلو ءطقف نآرقلا يف نوروكذملا

 ناميإلا بوجو ىلع عمجملا» :مه ءالؤه نأ اذإ - طقف نورشعو ةثالث وه

 نأو هتلاسر يف فلتخم مدآ نأ ...لوقنلا هذه ةلمجف» :لاق .''""مهتلاسرب

 ةروس تايآ يف روكذملا سايلإ وه هنوك يفو هتلاسر يف فلتخم سيردإ

 "70. . ماعنألا

 الإ انيلع ىلاعت هللا مهصصقي مل لسر دوجوب رقي اضر ديشر نأ عمو
 «ثحبملا اذه لوأ اهيلإ راشملا ثيداحألا ىف دراولا ددعلاب فرتعي ال هنأ

 )١( رانملا ريسفت )/5901/9(.

 .(45 تقف لل 265٠ .7586) تايآلا :دوه ةروس :رظنا (9

 ١714(. ككل ل57 للا" )03٠١6 تايآلا :ءارعشلا ةروس :رظنا (*)

 .(75) :ةيآلا :لحنلا ةروس (5)
 )7١/5(. رانملا ريسفت (©)

 .(59هل8/) هسفن ردصملا 0)
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 ("'عضولاو فعضلا نيب هيف فلتخم  لوقي امك  هنأل رذ يبأ ثيدح اهنمو

 اميف درو يذلاف .مدآو سيردإ ةوبن ةلأسم وه هدنع فقأ نأ ديرأ يذلاو

 دحأ 8 ملو ءهريغ وأ سايلإ وه هنوك يف فالخلا هلك سيردإب قلعتي

 ايلإ نع ىلاعت لاق دقف .ًايبن سايلإ نوك يف الو ًايبن هنوك يف فلتخا

 0 ف و :سيردإ نع لاقو © سما َّنِمَل َسايلِإ َنَِو
 . "7749 ا امي اًعيِدِص نك ُوَت 'إ سيد

 2940© َنيِدَصأ ّنِي لك لكلا 15و َسيرِإَو ٌلبيصنإَو» :لاقو
 - ةلاسرلا نم معأ اهنأو ةوبنلل هفيرعت ىلع ءانب - دصقي اضر ديشر ناك نإف
 .”'اذه هفيرعت ىلع هجتي فالخلاف اًلوسر سيلو يبن سيردإ نأ

 هلوقب جتحاو ءالوسر الو ًايبن سيل هنأ ىري اضر ديشرف مدآ امأو

 004... دي ني َنسييلاَو جو 2و ّلِإ ايو انك كيل اَمِيَحْوَأ اَنإ# :ىلاعت

 ."””«هللا هثعب لوسر لوأ ًاحون اوتثا نكلو . . .» :ةعافشلا يف سنأ ثيدحبو

 ؟مدآ ناك ًايبنأ هللا لوسر اي» :لاق الجر نأ :ةمامأ يبأ ثيدح امأو

 مهلملاب ملعملا لوأتو ''”يداحأ هنأل هدرف «0ملكم ملعم ءمعن :لاق

 )١( رانملا ريسفت )/85/8 5٠ 5968(,

 )١77(. ةيآلا «تافاصلا ةروس (؟)

 .(05) ةيآلا ءميرم ةروس ()

 .(88) ةيآلا فايبنألا ةروس (:5)
 .نايرلا .ط (00/) ملسم حرش :يوونلا :رظنا (5)

 )١537(. ةيالا ءءاسنلا ةروس (5)

 .(175ه/١١1) هده :ح «رانلاو ةنجلا ةفص :باب .«قاقرلا :ك :حيحصلا :يراخبلا (90)

 .(1973) ”ا'؟ :ح «ءناميإلا :ك : حيحصلا :ملسمو

 لاجر هلاجر :يمئثيهلا لاقو 040 :ح )١١8/8 -١١9( ريبكلا يف :يناربطلا هاور (8)
 ملسم طرش ىلع اذه :ريثك نبا لاقو .ةقث وهو يبلحلا ديلخ نب دمحأ ريغ حيحصلا

 :لاقو ءطسوألا يف ًاضيأ يناربطلا هاورو )2٠١١/1١«« ةياهنلاو ةيادبلا .هجرخي ملو

 يبأ نع ًاضيأ اذه يورو «(19/1) دئاوزلا عمجم «حيحصلا لاجر هلاجر : يمئثيهلا

 هنكلو ةقث وهو يدوعسملا هيف :ىمثيهلا لاقو «(7555/0) دنسملا :دمحأ :رظنا :رذ

 )191/١(. ًاضيأ رظناو «(170/1) دئاوزلا عمجم ءطلتخا
 - هذه ىلإ ًانايحأ أجلي هنكلو ءداحآلا ثيداحأ ةلأسم يف اضر ديشر فقوم نايب قبس دق (9)

 اسأل

 5< ال



 (”باوصلاو ريخلل
 نيب قيفوتلا ءاملعلا اهب لواح يتلا عمجلا هجوأب اضر ديشر ضري ملو

 امهيلع حون ةيلوأ نم ثيدحلاو ةيآلا هيلع تلد ام نيبو مدآ ةوبن نم تباثلا

 ريغب عمجلا يف هجتي يذلاو» :لاقف عمجلل ًاقيرط وه راتخاو «""”مالسلا

 هدعب نمو حون ةثعب نيبو ةرطفلا ىلع اودلو نم ةياده نيب ةقرفتلا وه فلكت
 باتكلا يف وأ يرطفلا نيدلا يف اوفلتخاو مهترطف تدسف نم ىلإ لسرلا نم

 نم ىمسي ىتلا ةيعرشلا ةلاسرلا ىه ةريخألا ةيادهلا هذه لعجت نأب .. .يهلإلا

 ءاملعلا نع لقن امم ةبوجأ ةدع نيب عمجي اذهبو «ىلوألا نود السر اهب اوءاج
 هينب ىلإ مدأ ةلاسر تناك امنإ :لاق نم لوقك ليلق حيضوتب ضراعتلا عفر يف

 ةلاسر تناك امنإ :لاق نمو «نيرفاكلا ىلإ هدعب نمو حون ةلاسرو «نينمؤملا
 ةيعرش ةلاسر اهتيمست نأ امهيفو ءهدالوأل دلاولا ةيبرت ليبق نم هينب ىلإ مدآ
 ؟هل اعفاد لعجي فيكف «ضراعتلا ققحي يذلا وه تايآلا نم دارملا ىنعملاب

 نإف روكذملا يعرشلا ىنعملاب ةلاسر همسن ملو مدآل ركذ ام انتبثأ اذإ امأو
 لوسر وهف «يظفللاب هبشأ فالخلا نوكيو ...فلكت ريغب عفدني ضراعتلا
 ."””(ثيدحلاو نآرقلا نم ردابتملا ىنعملا نود نيملكتملا دنع روهشملا ىنعملاب

 ءاسنلا ةيآ نيبو مدآ ةوبن نم روهشم وه ام نيب ًاعمج اضر ديشر ىريف

 يهف ءاهيلع هللا هقلخ يتلا ةرطفلا ىلع ناك هتياده يف مدآ نأ - سنأ ثيدحو

 ةرطفلا تدسف مث ٠ «حون نمز ىلإ هتيرذ اهيلع تأشنو اهيلع أشن ةيرطف ةياده

 ًايبن مدآ سيلف .يحالطصالا يعرشلا ىنعملاب اًلوسر ًايبن ًاحون هللا لسرأف

 .مهقايس يف مهعم هركذي مل ىلاعت هللا نإف اذل ءهدعب نمو حونك الوسر

 دقو .حون لبق امهف «سيردإو ثيش قبس هيلع لكشي قيقحتلا اذهو

 اذه ريسفت نم ىهتنا هنأ ذإ هل رخأتم مالك اذهف .اهيف ًابرطضم ودبيف ةجاحلا دنع ةدعاقلا -
 .(577/9/) رانملا ريسفت :رظنا .ه817١ نابعش يف (عباسلا) ءزجلا

 .(595/9/) رانملا ريسفت ()

 .(501/ )/505/8  رانملا ريسفت :رظنا (')

 .(507) ًاضيأ رظنا و «(505 )508/90  رانملا ريسفت (7)
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 ءالسر اونوكي ملو ءايبنأ اوناك ءسيردإو ثيشو مدآ :ةثالثلا نأب باجي
 ةلاسرب حيرصت هيفف نابح نبا هححص يذلا رذ يبأ ثيدح هيلع لكشي نكلو

 دقف سيردإ امأو .لاسرإلا تامالع نم وهو .2")هيلع فحصلا لازنإو «؛ثيش

 - عفدنيف ليئارسإ ينب يف رخأتم وهو «سايلإ وه نوكي دق هنأب لوقلا قبس
 ."”لاكشإلا اذه  حص ول

 دحأ نأ «مدآ ةوبن» نم فقوملا اذه ذاختا ىلإ اضر ديشر عفد يذلاو

 ةمكحملا نم رفكلاب مكحلل ضرعت دق (داشرإلاو ةوعدلا» هتسردم بالط

 . ؟رانملا» هتلجم يف اضر ديشر هنع عفاد دقو .مدآ ةوبن يف هيأر ببسب ةيعرشلا

 اذه تغلأ دق ةيعرشلا فانئتسالا ةمكحم تناك نإو .هيلع نيعدملا مجاهو

 وحن ىلع بهذملا اذه ررقي نأ هريسفت يف دارأ اضر ديشر نأ الإ ءمكحلا

 ذئموي رصم تلغش ةيضقلا هذه نألو .ًابطخم نكي مل هبلاط نإ لوقيل انيأر ام

 ."”«ةيعطقلا ةلدألاب هتوبن مدع» راصنأو «مدآ ةوبن» راصنأ نيب

 :ءايبنألا قافتا

 دعابتو مهددع ةرثك ىلع  مهيلع ىلاعت هللا ىلص - ءايبنألا ءالؤه

 مهنأ الإ «مهعئارش تفلتخا نإو «مهنيد لصأ يف نوقفتم «مهنامزأو مهناطوأ

 ىلاعت هللاب ناميإلا وهو «هيلإ ةوعدلاو نيدلا لصأ يف نوقفتم ًاعيمج
 اوناك مالسلا مهيلع لسرلاف» :لاقف ءاضر ديشر هررق ام اذهو .هديحوتو

 امنإو «حلاصلا لمعلاو رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا ىلإ ةوعدلا يف نيقفتم

 بسحب «ةحلصملا عئارشلاو ةحلاصلا لامعألا ليصفت يف نوفلتخي اوناك

 6 . مهممأ دادعتسا فالتخا

 ريسفتلا :يرجآللو «ةهيودرم نبال ريثك نبا هازعو ء(ناسحإلا )/77  نابح نيا :رظنا قفز

 .(همم  هم:ئ/١)

 .(:4:؟ 11١) يرابلا حتف : رجح نبا :رظنا قفز

 وهو ها17707 ةنس عيبر رهش يف تناك ةيضقلا هذهو (05 59 /؟١5) رانملا ةلجم :رظنا 2مم

 ءايبنألا ددع ةلأسم اهيف ققحو «ماعنألا ةروس ةيآ اضر ديشر هيف رسف يذلا ماعلا سفن

 .مهنم هيف فلتخا نمو

 )5( رانملا ريسفت )1١: 5١5(.
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 اَنَمْيَب ْملَوَم َمَملَك لإ الات ٍبتكلا َلْهَأتَي لقط :ىلاعت هلوق دنعو

 ني ابي اًضَنَب انُصْنَب َّدِحَنَي الو اًكيَه ءوي َكِرْنُم الو هلل الإ َدْبَ الأ ُكَتَيَ
 :ةيبوبرلا ةينادحوو ةيهولألا ةينادحو ريرقت اذهب دارملا» :لاق "74م نود
 ناك دقو ءًافرص ًادحوم ميهاربإ ناك دقف «ءايبنألا نيب هيلع قفتم امهالكو

 ةهلآ كل نكي ال كهلإ برلا انأ) هل هللا لوق ىسوم ةعيرشل لوألا ساسألا

 نم ءامسلا يف امم ةروص الو ءًاتوحنم الاثمت كل عنصت ال «يمامأ ىرخأ
 دجست ال «ضرألا تحت نم ءاملا يف امو ءتحت نم ضرألا يف اممو قوف
 حيسملا ىتح ليئارسإ ينب ءايبنأ عيمج جرد اذه ىلعو :."””نهدبعت الو نهل
 يه هذهو) هلوق انحوي ليجنإ يف هنع نولقني نولازي ال مهو «مالسلا هيلع

 يذلا حيسملا عوسيو ءكدحو يقيقحلا هلإلا تنأ كوفرعي نأ ةيدبألا ةايحلا

 مدعب دوهيلا ىلع جتحي ناكو ءديحوتلا تارابع نم كلذ ريغو ,"0(هتلسرأ

 ضعب الإ سومانلا اذه نم خسني مل وهو (هتعيرش) ىسوم سومان مهتماقإ
 اهسأرو  رشعلا اياصولا اَمأ «ةلماعملا يف تاديدشتلاك ةرهاظلا موسرلا

 .((.. .ًائيش اهنم خسني ملف  كرشلا نع يهنلاو ديحوتلا

 ءايبنألا هيلع تقفتا امم وهو .ءباوصلا وه اضر ديشر هررق يذلاو
 كيل -

 :ءايبنألا نيب ةلضافملا

 .تاجردلا يف نيلضافتم مهنوك نم ةوعدلا يف ءايبنألا قافتا عنمي الو

 لسرلا ضعبو «ضعب ىلع ءايبنألا ضعب ليضفت يف ةحيرص صوصن كانهف
 :لاقو .46'2ْنيْمَب لع ْمُهَصْنَب اَنْلَضَم لسا َكَنَت# :ىلاعت لاق .ضعب ىلع

 )١( ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )54(.

  (2جورخ (١ 26

 .(7" :17) انحوي (*)

 .07786/) راثملا ريسفت (4)

 .اهدعب امو (2© :ص) تاقثلا داشرإ :يناكوشلا :رظنا (4)

 .(؟867*) ةبآلا «قرقبلا ةروس (5)

 املا لل



 صوصنلا هذه نيب عمجلا هجو ام نكلو اد َّص َنصيبل ضع ملصق ٌدَقلو#

 ىلع ىنوريخت ال» :هلوقو ''”(هللا ءايبنأ نيب اولضفت ال» :ِلي هلوق نيبو
50 4 ٠. 

 دقلو .“*”6ىتم نب سنوي نم ريخ ينإ مكدحأ نلوقي ال١ :هلوقو «" ”«ىسوم
 نيب يرهاظلا ضراعتلا نع باجأ امك «ءايبنألا نيب ةلضافملا اضر ديشر ررق

 صنب مولعملا نمو ...» :ءايبنألا نيب لضافتلا ًاررقم اضر ديشر لاق

 امبو ىلاعت هللا صيصختب ءضعب نم لضفأ لسرلاو ءايبنألا ضعب نأ نآرقلا
 .”(.. .ًادج ةتوافتم يهو مهتيادهو دابعلا عفن يف لمع نم يبن لكل ناك

 : نارمأ

 لاق امك ٍ ؛لضفلا اذهب ءايبنألا ءالؤهل ىلاعت هللا صيصخت :لوألا
 حرب 4 , هلا# :لاقو 7م اكو 2ص م 639 كيوم :ىلا

 ."74 نيالا تسمو السر َةَحِيَلمْل

 ءمهل هتياده رادقمو ءهتمأ يف يبنلا هكرتي يذلا عفنلاو رثألا :يناثلا

 نأ نانئمطاب ررقن نأ عيطتسن نيرمألا نيذه ىلع ًءانبو .مهنم هعابتأ ةرثكو

 ام وهو  مهيلع ىلاعت هللا ىلص  ةجرد ءايبنألا ءالؤه عفرأ وه لكَ انيبن

 ًادمحم نأ ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلاب مولعملا نمو» :لوقيف اضر ديشر هررقي

 )١( ةيآلا ءارسإلا ةروس )00(.
 .يوونلا حرشب (6١/70١)و (؟”ا/لا"“) 48 :ح «لئاضفلا :ك ءحيحصلا :ملسم هاور قفز

 :يراخبلاو [1845/1] (771975) ١1١0 :ح «لئاضفلا :ك ء.حيحصلا :ملسم هاور (9)

 .حتفلا عم (008/5) 4٠08" :ح «ىسوم ةافو :باب «ءايبنألا ثيداحأ :ك «ءحيحصلا

 :ملسمو ءحتفلا عم (019/5) "415 :ح «ءايبنألا ثيداحأ :ك ءحيحصلا :يراخبلا (4)

 ١59 :ح :ًاضيأ رظناو [18475/4] (107) ١57 :ح «ءلئاضفلا :ك ء.حيحصلا
 .ا1 817/41 (؟ا

 .2606 7١4 :ص) يدمحملا يحولا (5)

 .(1) ةيآلا ءصصقلا ةروس (5)

 7/0 ةيآلا «جحلا ةروس 4فز



 يذلا وه «نيملاعلل ةمحر هلسرأو نيدلا هب هللا لمكأ يذلا نييبنلا متاخ

 رخآ هجو ىلإ اضر ديشر ريشيو .'"0...تاجرد مهلك مهيلع هللا هعفر

 لماكلا نيدلا بحاص وهف عمجأ ملاعلل هتثعب مومع وهو كي انيبن ليضفتل
 .ةنسلاو باتكلا نم يهف اذه ىلع ةلدألا امأو .”ةماعلا ةمحرلاو «متاخلاو

 ريشت اهنأ الإ ىنعملا اذه ىلع ةحارص صنت ال باتكلا تايآ تناك نإو

 َّقكِم ُهَّلأ َدَحَأ ْدِإَو :ىلاعت هلوق اهنم "”هريغ ىلع قبطنت ال ةراشإ هيلإ

 مُكعماَمْ_قْدَصُم لوم مكة رد قمم لكس مسح ني مُكُنبَت 11 نيل
 لاق روف اَولاَق فِرِصِإ مكي 05 ّمَدَعَأَو ٌرُشَرَرَفَأَ َلاَق هيرَصنَتلَو وب ّنئِموأ

 لوسر ئجي ملو» :اضر ديشر لاق ©7407 هنا ني ٍمُكَمم انآ اوُدهْمأَ
 نمو "وه هنأ ىلع اوفا مث نمو كك دمحم ريغ ركذ ام هلع قدصي
 متاخ هنوكو ِهَِلَك هتثعب مومع ىلإ ريشت 7 يتلا تايآلا :كلذك تايآلا هذه
 (50 .بيبعلا

 مدآ دلو ديس انأ» :ِلك هلوق اهنم ءةحيرصو ةريثك يهف ةنسلا ةلدأ امأو

 ناكو ."”«يئاول تحن الإ هاوس نمف مدآ : يبن نم امو «هرخف الو ةمايقلا موي

 .مدآ ةوبن ىلع ًاضيأ ثيدحلا اذهب لدتسي نأ اضر ديشرل يغبني

 نع ىهنت يتلا صوصنلاو صوصنلا هذه نيب اضر ديشر عمجي مث
 » :اهنم ضرغلاو ببس ىلع تدرو صوصنلا هذه نإ :لوقيف ؛ةلضافملا

 نيب يداعتلا نمو  مالسلا مهيلع  ءايبنألا نم ذحأ صيقنت نم نيملسملا

 )1١( :ص) يدمحملا يحولا 5١5(.
 )١78/١5(. رانملا ةلجم (؟)
 .(4//179/9) هسفن ردصملا (6)
 )8١(. ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (5)

 )١98/١85(. رانملا ةلجم (©)

 .هسفن ردصملا (5)

 :يذمرتلا :ًاضيأ رظنا و «(5778) " :ح «لئاضفلا :ك «ءحيحصلا :ملسم :رظنا>(0
 ءريسفتلا :كو (577/48) 5 :ح .ةعافشلا يف ءاج ام :باب .ةمايقلا :ك «ننسلا

 .008/4) 48١7:ح «ليئارسإ ينب ةروس نمو باب
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 ىلع درو صوصنلا هذه ضعب نوكو .2'الِلي هيف ولغلا نمو ءهلجأل سانلا

 ."'"حيحصلا وه ببس

 نب سنوي نم ريخ انأ :لوقي نأ دبعل يغبني ال» :ِلكك هلوق امأو
 "17 وه (5) ا هز رع 000

 هيف ليضفتلا نع يهنلاف «ىتم نب سنوي ىلع ينولضفت الد :هلوقو ” «ىتم

 دارملا :ًاضيأو ."”«هتوفه لجأل ةوبنلا لصأ يف»  اضر ديشر لوقي امك

 بدأ اذهو .2''ليضفتلا قلطم عنم ال «ءايبنألاو «لسرلا نيب قيرفتلا مدع هنم
 وه مكحملا عيرشتلا اذهو ءنوملسملا اهب بدأت يتلا ةوبنلا بادآ نم لاع

 .ءاهفسلا يدعت نع ءايبنألا هزني يذلا

 )١( :ص) يدمحملا يحولا 5١5 2١06(.

 7108 :ح «ىسوم ةأفو :باب «ءايبنألا ثيداحأ :ك ء.حيحصلا :يراخبلا :رظنا (؟)

 .(1847/4) (؟11/9) ١69 :ح «بقانملا :ك ءحيحصلا :ملسمو (008/5)

 رظناو 2(؟71/) /١71 :حو 5995(2) ١53 :ح «لئاضفلا :ك « حيحصلا : ملسم هاور قفرفإ

 سنوي نإو# :ىلاعت هللا هلوق باب «ءايبنألا ثيداحأ :ك «حيحصلا :يراخبلا :ًاضيأ

 05١(. -519/5) "5١14و "١4و ”١41؟ :ح ««نيلسرملا نمل

 نمل سنوي نإو# :ىلاعت هللا لوق باب «ءايبنألا ثيداحأ :ك :«يراخبلا هوحن ىور (4)
 41١5" ]07١/5[. :ح «©نيلسرملا

 .(091///) رانملا ريسفت (©)

 .هسفن ردصملا (5)



 :لو'الا بلطملا
 لسرلا تافص

 راتخي ىلاعت هللاف ءاشي نم هب صتخي ىلاعت هللا نم لضف ةوبنلا

 لامك تافصب مهصخيو - مهيلع ىلاعت هللا ىلص 5 لسرلا ءالؤه يفطصيو

 ُهَللآ## :ىلاعت لاق .'”بادآلاو لئاضفلاو فراعملاو مولعلا نم يناسنإلا عونلا

 ُثيَح ملعأ هَ كلر :لاقو ,"74نياتلأ ترو السر دكِيَلَمْلا سي ىفطَضي
 وراس مر ل رس | آ

 2104 اكو مآسي م ام قلخي كيرو# :لاقو .0621كر لَم

 - لسرلا تافص ضعب ىلإ - هللا همحر  ديشر خيشلا راشأ دقو

 عيمج ىف رشبلا نم لاجر مهنأ» تافصلا هذه لوأو - مهيلع ىلاعت هللا ىلص

 ملع يف دابعلا برل ءاكرش الو ًابابرأ اوسيل «ةيرطفلا ةيرشبلا نؤؤشلا

 .””هيلع ديكأتلل ًارارم ىنعملا اذه ديشر خيشلا ررك دقلو 2. . .بيغلا

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا )74/15(.

 ةيآلا ءجحلا ةروس (؟) )070.

 )١15(. ةيآلا «ماعنألا ةروس (6)

 .(58) ةيآلا ءصصقلا ةروس (5)
 .(737,8و ؟اله/8و 7857/8) رانملا ريسفت (6)

 ,6ؤ6



 :قرف ثالث سانلا قرتفا دقف - ةيرشبلا ينعأ - ةفصلا هذهب قلعتي اميفو
 مالسلا مهيلع ءايبنألا يف الغ يذلا وه نيفرطلا دحأف ءطسوو نافرط
 مهل لعجو ءرشبلا سنج قوف مهعفرف ءمهتيصوصخ ريوصت يف طرفأف
 هذه اولعجو  رخآلا فرطلا يف اوفقو - نورخآو ."''ةيبوبرلاو ةيهلإلا تافص

 اونظو ًارشب مهوأر ذإ «لسرلا ءالؤهل ةيزم اوري ملف «ةوبنلا نم ةعنام ةفصلا
 ىلع يحولا هللا لزنأ امنإو ."'”ةكئالملاك مهلعجيو اهنم مهجرخي يحولا نأ
 هيف ام رشبلا رئاسل نيملعم اونوكي نأ هتمكح ءاضتقال» رشبلا

 هلاوقأ نومهفي مهلثم ًارشب رشبلا ىلإ لوسرلا نوك» و ."0...مهتياده
 .©”«عامتجالا ةعيبطو ةرطفلا هيضتقت يذلا لوقعملا وه هلاعفأب نوسأتيو

 الإ مهيف ىلاعت هللا ننس يف رشبلا رئاسك» مهنأ لسرلا ةيرشب ىضتقمو

 الوق هغيلبتب مهرمأ ام غيلبت يف أطخلا نم مهمصعو يحولاب مهزيم هنأ
 200(. . .المعو

 نإف ءاضر ديشر لوقي امكو «ءلاجر مهنأ ًاضيأ لسرلا تافص نمو
 «نآرقلا تايآ رهاظ هيلع لدي ام وهو ءءاسنلا نود لاجرلا يف ترصح ةوبنلا

 ."”مالسلا امهيلع ميهاربإو حون ةيرذ يف ترصح اهنأ امك

 ةينثولا لهأ نم نيملسملا ىلإ ىرس ام» لطبي رشبلا نم لسرلا نوكو
 نوملعي مهنأ مهمعزك «نيحلاصلاو ءايبنألا يف ولغلا نم ةفرحملا بتكلاو

 ءعفنلاو رضلاو ءعنملاو ءاطعلاب ىلاعت هللا كلم نئازخ يف نوفرصتيو بيغلا

 الإ بلطي ال ام نوبلطي اوراص ىتح «بيغلا ملاع نم ةكئالملاب مهقاحلإو
 ."”.. .ةهلآ مهيلإ هجوت نيذلا ىمسي يتلا ةدابعلا نيع اذهو «ىلاعت هللا نم

 )١( هسفن ردصملا )//709/8(.

 هسفن ردصملا (؟) )504/8(.
 )(( هسفن ردصملا )757/4/8(.

 )©( .(؟517/5/8) هسفن ردصملا

 )١( هسفن ردصملا )٠١5/8(.

  )0.(؟7/8/8) هسقن ردصملا

 ”*»]ثؤىم



 اهيف ةلدألاو «ملعلا لهأ اهيف فلتخا دقف «نجلا نم لسرلا ةلأسم امأو
 لسرأ ِجَك ًادمحم نأب ميلستلا عم فقوتلا اضر ديشر راتخا دقو «ةئفاكتم

 .©"”سنإلا ىلإ لسرأ امك مهيلإ

 :ىناثلا بلطملا

 لسرلا ةفيظو

 ىلاعت هللا ىلص  مهتفيظو مهف ىلع دعاست ةيرشبلا لسرلا ةعيبط نإ
 غيلبتلا يف نيلسرملا عيمج ةفيظو» رصح ديفت ةلزنملا تايالا نإف  مهيلع

 َنيِلَسَرمْل لس اًمو# :ىلاعت هلوق وهو «راذنإلاو ريشبتلا ىلإ مسقنملا ميلعتلاو

 ةديقعلا هذه نايب يف لزن ام لوأ نم اهنأل . 60 ”4 ٌنيِرذنمو نرسم لِ
 هللا ءالكو مهنأ اهنم يتلا .مهعابتأ صاوخو لسرلا يف رافكلا دئاقعل ةمداهلا

 ةمحرلاو ءاقشإلاو داعسإلاو ءهنم نامرحلاو ىدهلا مهديب ضرألا ىلع

 ."0(...كلذ ريغو باقعلاو نارفغلاو

 يف ليصفتلا نم ءيش ىلإ لامجإلا اذه نم ديشر خيشلا لقتنيو

 نايب يه :ىلوألا ةفيظولا» :لوقيف  مهيلع ىلاعت هللا ىلص  لسرلا فئاظو

 داقتعالا اذه نأ ملع دقف ءهميكحو هردقمو نوكلا قلاخ يف هداقتعا بجي ام

 اهيف لضيو لقعلا اهيف طلغي ةمهبم ةلمجم ةفصب ناسنإلا ةرطف يف زوكرم
 . .ركفلا

 نم «ميكحلا عدبملاو «ميظعلا هلإلا اذهل بجي ام نايب :ةيناثلا ةفيظولا

 . .هيضرت ىتلا ةدابعلاو هئالآ ىلع ركشلا

 ةأشنلا ىف ةايحلاو ةرخآلا رادلا ىف هداقتعا بجي ام :ةئلاثلا ةفيظولا

 . . ةيناثلا

 .(١٠ال/8) هسفن ردصملا (؟١)

 .(48) ةيآلا «ماعنألا ةروس (؟)

 .(؟ا/8//1) رانملا ريسفت (6)



 لامعألا ىلع اهلمحب ...قالخألا بيذهت :ةعبارلا ةفيظولا

 .20(. . .ةحلاصلا

 ."”(...تالماعملا ماكحأو تابوقعلا دودح :ةسماخلا ةفيظولا

 نونفلا ميلعتو «شياعملا بابسأو بسكلا قرط نايب» :يهو  اضر ديشر

 يف كلذ ىلإ هلك يبنلا راشأ دقو ...ةورثلاو ةعسلا ىلإ اهب لسوتي يتلا

 .”(...""«مكايند رومأب ملعأ متنأ» :هلوقب لخنلا ريبأت ةلأسم

 هذه ىلع دري ضارتعاو ةهبش لك نع ديشر خيشلا بيجي مث
 .””فئاظولا

 نم مهل سيل مهنأ ررقتي مهفئاظوو لسرلا تافص نايب نم قبس اممو
 مهيلع لسرلا نأ هانررق امم ملعف» :ديشر خيشلا لوقي امك وأ - ءيش رمألا

 مهمولع نم هكاردإ نوكي ثيحب بيغلا ملع اوطعي مل مالسلاو ةالصلا

 مل ام يهو ؛هللا كلم نئازخ يف فرصتلا ةوق اوطعي مل مهنأ امك «ةيبسكلا

 ًاضيأ هايإ مهاطعأ الو «ةيبسكلا مهلامعأ نم نوكيف هبابسأ نم رشبلا نكمي

 عوضوم وه يذلا بيغلا ضعب ىلع مهرهظأ امك «ةيصوصخلا ليبس ىلع

 ذإ ةلاسرلا ةقيقحو ةيهلإلا ةقيقحب نيكرشملا لهج نايب نمضتيو . . .ةلاسرلا

 فرصتلا هل نم الإ هيلع ردقي ال ام لامعألا نم لوسرلا ىلع نوحرتقي اوناك
 تؤي مل ام لسرلا تؤي مل ىلاعت هللا ناك اذإو ...بابسألا ءارو اميف

 تءاج نيأ نمف ...بيغلا ملع نمو تاقولخملا فرصتلا باسأ نم مهريغ

 .(5 7/5 رانملا ةلجم قلل

 .(5848/4و ”١1ا//54) رانملا ةلجم (0)

 9 1١١ :ح « لئاضفلا :ك « حيحصلا : ملسم هاور (9)

 .(5//58) رانملا ةلجم (5)

 .(4/5١71و 597 )590/5  هسفن ردصملا (©)
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 وه ءاعدلا» و «ةيهلإلا ننسلاو بابسألاب هلين زع امل ىلاعت هللا نود نم
 ةبسانم يأ ديشر خيشلا كرتي ال اذكهو .202. . .لك ىبنلا لاق امك «ةدابعلا

 .ةيهلإلا ديحوت نم ءيش ىلع اهيف هبنيو الإ

 )1١( رانملا ريسفت )//575(.



 :سداسلا ثحبملا

 ةلاسرلا لمحت يف نيموصعم ءايبنألاو لسرلا نوكي نأ :ةمصعلاب ينعأو

 ًائيش نومتكي الو «مهيلإ هللا هاحوأ امم ًائيش نوسني الف هللا نع غيلبتلاو
 .ةلاسرلاو ةوبنلا دوصقم لصحت يتلا يه ءايبنألل ةتباثلا ةمصعلا هذهو .هنم

 هللا تاولص ءايبنألا نأ :وهو ؛لصأ ىلع ينبم ماقملا اذه يف مالكلاو

 قافتاب هتالاسر غيلبت يفو «هناحبس هللا نع هب نوربخي اميف نوموصعم مهيلع
 ام ريغ يف مهتمصع امأو .""”وتوأ ام لكب ناميإلا بجو اذهلو «ةمألا

 .هيف فلتخاف هللا نع غيلبتلاب قلعتي

 ةدع - هللا همحر  ديشر خيشلا اهل ضرعتو اهلوانت ةلأسملا هذهو

 اهتلدأو ةمصعلا ركذ دقف .يدمحملا ىحولا و ءريسفتلاو ةلجملا يف تارم

 ىلع باجأو باتكلا لهأ دنعو نيملسملا دنع ءايبنألا ةمصع نيب نراقو
 .ءايبنألا ةمصعب لوقلا ىلع درت دق تاهبش

 :لوالا بلطملا
 ةمصعلا فيرعت

 ."”«عنملا ةغللا يف يه» :لاقف ّةغل ةمصعلا ديشر خيشلا فّرع

 .(5 86/6 ىواتفلا عومجم : ةيميت نبا :رظنا فق

 .(18/6) رانملا ةلجم (0)

 ن4



 ىتح - هربتعي ناك يذلاو :'"”يجيإلل فقاوملا :يناثلاو «'"”يناجرجلل
 1 ها للام 0# 4 1 ا .

 :لاقف .' "«اهنم نكمتلا عم يصاعملا بانتجا ةكلم :ةمصعلا» يناجرجلا

 اهنم رجازب عرشيو هيلع ةردق هسفن يف دجي ءيشلا نم موصعملا نأ يأ»

 يف يهو « سفنلا يف خسار يسفن عزاو ةمصعلاف «ءهيف عوقولا نود لوحي

 أبري ام ةليضفلا ةكلم نم - ةيبرتلا نسحب  مهريغل نوكي دقو «ةيرطف ءايبنألا

 اظفح ىنعملا اذه انؤاملع يمسيو اياندلاو روجفلا ةقفاوم نع مهسوفنب

 .مهريغو ءايبنألا نيب ةقرفتلا ينعي .2“””(. . .ةقرفتلل

 :يناثلا بلطملا
 ةمصعلا لئاسم ضعب

 :اهنمو ؛ةمصعلاب ةقلعتملا لئاسملا ضعب يف اضر ديشر لصفي

 :رئاغصلا نم ةمصعلا :الوأ

 موق بهذف ءايبنألا نم بونذلا رئاغص عوقو زاوج يف فالخ عقو دقو

 .""نورفغتسيو نوبوتيف نوهبني لب ءاهيلع نورقي ال مهنأ الإ «هزاوج ىلإ
 اننأل  مهيلع ىلاعت هللا ىلص  مهيلع كلذ عانتما ىلإ نورخآ بهذو

 بونذلا تابثإ هرهاظ امم كلذ يف درو ام اولوأو «مهب يسأتلاب نورومأم
 ."”اهنم مهرافغتساو ءايبنألل

 ةنس يفوت «.فوسليف «ةيبرعلاب ءاملعلا رابك نم نيزلا ديسلا نب دمحم نب يلع وه (؟١)
 .(7/0) مالعألا :يلكرزلا :رظناو .ه7

 .هتمجرت تقبس (0)

 )5١/60(. رانملا ةلجم (9)

 ١17١(. :ص) تافيرعتلا (5)

 )١18/6(. رانملا ةلجم (6)

 .(16/١15و 90”2و )5١9/5 ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (5)
 .اهدعب امو (15 :ص) ءافشلا :ضايع يضاقلا :رظنا 00
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 هلوقك «هيلإ اوبهذ ام ىلع لدت يتلا تايآلا رهاوظب نولوألا جتح

 2304 0 كل 5 : ىلاعت
 ."«ثكيؤتلاو نينيؤنلو َكِئَدِل زْمَئَسلَو» :هلوقو م 2

 0 أ مل كلنَع ُهَّنأ اَنَع :هلوقو

 .1400]) وتم مير مدا ئصعو# :هلوقو

 اذهف .*9©4 ٍنيِدلأ َرْرَي ٍقَكِطَح يل َرِفْمَب نأ ٌعمطَأ ئِرلاَوط :هلوقو
 ىلاعت هللا ىلص  لسرلا ىلع اياطخلاو بونذلاو رازوألا تابثإ هيف هريغو
 لبق مهضعب نم ناك كلذ نأ اهنم ةبوجأب كلذ لك نع بيجأو  مهيلع

 ابونذ تسيل «ىلاعت هللا نم مهفوخ ةدشو مهتلزنم ولعل  اهنأو ؛ةوبنلا
 مل داهتجا ىلع ًءانب مهنم تعقو دقو ءاهنم اوفاخ ءايشأ يه امنإو ةيقيقح
 تائيس راربألا تانسح :  ليق امك تناك :يه وأ «ءصن هيف قبسي

 اورفغتسا كلذل  تائيسلاك مهتوبن ىلإ ةبسنلاب اهنوري مهنأ يأ «نيبرقملا
 .©©.هل ترفغ دق اهنأ اوربخأو ءاهنم

 نأ اهانعم سيل هنأ قبس امك ةمصعلل هتابثإ دعب  لوقيف ديشر خيشلا امأو

 مايقلا يف ريصقتلا نم يرشبلا فعضلا هيضتقي ام عيمج نع نوهزنم ةهلآ» ءايبنألا
 ضعب ىف داهتجالا ىف أطخلا نمو «لمكألا هجولا ىلع ىلاعت هللا قوقحب

 حلاصملا هوجوب طيحي نأ نكمي الو .. .راضملا عفدو عفانملاو حلاصملا
 هذه هل سيل نمو «ميلع ءيش لكب وه نم الإ دسافملاو راضملا ءردو عفانملاو

 ريخلاو باوصلا هنأ دقتعي وهو لمعلا لمعيف هداهتجا يف ئطخي دق ةطاحإلا

 عقو اذإف . . .برقملاو لماكلا نم ًابنذ ىمسي اذه لثمو كلذ فالخب ءيجيف

 .(؟) ةيآلا «حتفلا ةروس )١(

 )١9(. ةيآلا دمحم ةروس (؟)
 .(47) ةيآلا «ةبوتلا ةروس (9)

 )١71(. ةيآلا ىدط ةروس (5)

 .(87) ةيآلا «ءارعشلا ةروس (8)

 ١44 ١15١(. :ص) ءافشلا «ضايع يضاقلا :رظنا (5)

 1١لا



 مهتمأل كلذ غيلبتب مهرمأيو مهل هرفغيو هيلع ىلاعت هللا مهبتاعي ءايبنألا نم اذه

 باجعإلاو مهئايبنأ ميظعتب ولغلا مهب يضفي الف ءدبعلاو برلا نيب قرفلا اوفرعيل

 ."”(.. .ىلاعت هللا عم مهتدابع ىلإ مهتهازنو مهلئاضفب

 ديز ةلأسمو :«'"'”ىمعألا ةصق اهنم كلذل ةلثمأ ديشر خيشلا دروأ مث

 وأ ىلوألا تفلاخ تاداهتجا ىلع ةلثمأك :«؟؟*”ردب ىرسأ ةلأسمو « "”بنيزو

 مهل ةروفغم يهو اهنم نورفغتسي مهو ءايبنألا بونذ يه هذهف» :لاق مث .باوصلا
 تلعو هردق لج نإو يبنلا نأ سانلا ةفرعم ةدئاف اهيف امنإو . . .ىلاعت هللا لضفب
 هذه ىلع هنأو ريخلا يف ًامامإ هلعجو يحولاب ىلاعت هللا هزيم مهلثم رشب وهف هسفن

 هنأ ىلع ةلالد ةرفغملا هللا هحنميو ريصقتلاو بنذلا هيلإ بسنيو بتاعي ةيصوصخلا
 تلِلَهُب نأ دارأ نإ اًعيَس هللا ّنِم ٌكِلَمَي نَمَه لكل هبقاعي نأ هلو هل رفغي نأ هل

 00. . . 6س ٍضْرألا ف نمو ُهَكَأَو مصرع لإ حسم

 نم نوكي ام ًاضيأ تبثي نكلو ءايبنألل ةمصعلا تبثي ديشر خيشلا نإ
 داهتجالا يف أطخلا زاوج نم يناسنإلا سنجلاو ةيرشبلا ةلبجلا ىضتقم

 مهتوبنب نولوحتي ال ءايبنألا نأل «ناسنإلا سفن ىلإ لهسألاو برقألا رايتخاو

 .اهيلع نورقي الو مهل رفغيو مهنم عقت يتلا بونذلا يه هذهو ةهلآ ىلإ

 نم عونلا اذه عوقو تابثإ يف ةنسلا لهأ قفاو دق ديشر خيشلاف

 ءهوركنأ ام تبثي مل هنأل ءرخآلا قيرفلا فلاخي مل ًاضيأ هنأ أ الإ ."ردئاغصلا
 نأل ءيظفل نيقيرفلا نيب فالخلا نأو «ةلأسملا يف ًاحجار هارأ ام وهو

 هيفني يذلا نإف ءءالؤه اهتبثي يتلا بونذلا ريغ ءالؤه اهيفني يتلا بونذلا

 )١( رانملا ةلجم )58/0(.
 )1-١17(. نم تايآلا ءسبع ةروس :رظنا (9)
 .(4"7 - "ا/) تايآلا «بازحألا ةروس :رظنا (9)
 .(58 -57) تايآلا «لافنألا ةروس (4)

 )59/6  0١0(. رانملا ةلجم :رظناو (6)

 ريسفتو 22054 67” :ص) يدمحملا ىحولا :ًاضيأ رظناو )05٠0/0  0١(« رانملا ةلجم (5)
 )011/8  01(. ١ رانملا

 .(”19/5) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا 0

 ىلن



 نم ذخأي ام يه مهريغل يتلا بونذلا امنإو ءمهيصاعمو مهريغ بونذك سيل
 ام وه مهنم نوكي ام أوسأ نإف ءايبنألا امأ «لذرلا ىندلا ءيشلا وهو اهمسا

 ناكل هالول «ةيناسنإلا ةلبجلا هيلإ تعفد ءىش وأ داهتجا ىف أطخ نم ركذ

 ."0اكلم ناسنإلا

 ام وهو .«ةمصعلل ًايفانم  اًلثم  نايسنلا نوكي ال كلذ ىلع ةَءانبو

 ."'ديشر خيشلا هررقي

 :غيلبتلا يف ةمصعلا :ًايناث

 دق عئارشلاو للملا لهأ نإ ...» :يجيإلا نع القن ديشر خيشلا لاق
 مهقدص ىلع زجعملا لد اميف بذكلا دمعت نع ءايبنألا ةمصع ىلع اوعمجأ

 نيب عمجي ال القاع نإو .ىلاعت هللا نع هنوفلبي امو ةلاسرلا ىوعدك هيف

 0 . . يحولاب ةقث يأن را اذه ناك نإف «هنع

 ىلع ةانب ءاينألا ةمصع ىلع يلقعلا ليلدلا دمتعي انه ديشر خيشلاف
 ىلع ليلدلا سفن وه غيلبتلا يف ةمصعلا ىلع ليلدلا نإ ىتح مهتوبن توبث

 .(اهسفن ةوبنلا

 :بونذلا رئابكو رفكلا نم ةمصعلا

 مهتمصع ىلع قرفلا عيمج نم نوملسملا عمج أو) :ديشر خيشلا لاق

 .””(هيف عسوتنف دحأل ةهبش انه سيلو ءاهدعيو ةوبنلا لبق رفكلا نم

 رئابكلاو شحاوفلا نم ءايبنألا ةمصع ىلع نوملسملا عمجأو

 .(تد 4 0” :ص ) يدمحملا يحولا و ١6١(. :ص) ءافشلا :ضايع ىضاقلا :رظنا )١(

 ْ .(0509 )/004/0  رانملا ريسفت (9)
 .(608 :ص) فقاوملا :يجيإلا عم نراقو )١8/0(« رانملا ةلجم (9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (15)

 بتكلا راد .ط 5١( :ص) ءايبنألا ةمصع :يزارلا :عم نراقو )١9/5( هسفن ردصملا (5)

 .ه9٠١51١ «توريب «ةيملعلا
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 فالخلا لقن امك «مكحلا كلذ يجيإلا نع ديشر خيشلا لقن دقو .''"تاقبوملاو
 نولوقي نيذلا ةلزتعملل ةفلاخم عمسلا كلذ ليلد نأب نولوقي نيذلا ةيرعشألا نيب
 ةياعر بوجوو نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ةدعاق ىلع ًءانب لقعلا كلذ ليلد نأ

 نم مهتبيه طوقس بجوي ًأدمع مهنع رئابكلا رودص نأل ءحلصألاو حالصلا
 6 . مهنم ةرفنلا ىلإ يدؤيف سانلا نيعأ يف مهتبتر طاطحناو .«بولقلا

 حصي هنأ هارن يذلاو» :لاقف كلذ يف هيأر ديشر خيشلا ىدبأ مث

 لوقلا كلذ مزلتسي الو مالسلا مهيلع ءايبنألا ةمصع ىلع لقعلاب لالدتسالا
 كلذكو «ىلاعت هللا نع رايتخالا بلس الو نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ةدعاقب

 يف ةودق مهنوكو مهتهازن ىلع لدي ام ةينآرقلا تايآلا نم ريثك نم طبنتسي

 ءايبنألا ضعب ىلإ بونذلا دانسإ ةنسلاو باتكلا يفو ...لئاضفلاو ريخلا

 نولوأي ءاملعلاو نيرخآلا ىلع زاج مهضعب ىلع زاج امو مالسلا مهيلع

 هنيب قيفوتلاو ىلقعلا ليلدلا ىلع دامتعالا بوجو هلك اذه ىراصقو .كلذ

 ْ ."”2.. .مهيلإ بونذلا دانسإ نم درو ام نيبو

 بونذلا ضعب ةبسن ًاضيأ تبثي يذلاو «لقنلابو لقعلاب ةتباث ةمصعلاف
 نيبي فوسف .ضراعتلا نم رهظي ام نيب عمجلا ىلإ اذه جاتحيو .مهيلإ

 دري مث «ءايبنألل ةمصعلا بوجو ىلع ةيلقنلا مث ةيلقعلا ةلدألا انل ديشر خيشلا

 .هانررق اميف - رهاظلا بسحب  حدقت تاهبش نم كلذ ىلع دري دق ام

 :ثلاثلا بلطملا

 :ةمصعلا توب ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدالا

 اهنيب يتلا مهفئاظو نمو مهيلإ ةجاحلا هجو نم هنيب ام ىلع ءايبنألل ةمصعلا

 ةمصع :يزارلا :رظناو )١115/1( ىفطصملا قوقح فيرعتب فشلا :ضايع :رظنا ١(
 .(37 :ص) ءايبنألا

 .(09 :ص) فقاوملا :يجيإلا عم نراقو )١9/6  5١(2 رانملا ةلجم (؟9)

 )5١1/6(. رانملا ةلجم (9

77. 



 نايب يف عون :نيمسق ىلإ فئاظولا هذه مسق دقو .""”اليصفت مث الامجإ
 ةدمعلا نأ يهيدبو . ..» :لاق .اهتيكزتو سفنلا بيذهت يف عونو «تاداقتعالا

 «بيرلاو كشلا هلوح موحي ال ثيحب ربخلا قدص لوألا عونلا نايب يف

 ةودقلا ةحصو ةوسألا نسح عم كلذك ربخلا قدص يناثلا يف ةدمعلاو

 ربخملا ناك اذإ الإ ربخلا قدصب ةيعطقلا ةقثلا لصحت الو ...ربخملاب

 الإ ةوسألا نسحتو ةودقلا متت الو «غيلبتلا يف أطخلاو بذكلا نم ًاموصعم

 ىلاعت هللا ةمكح متت ال اذإ ...صئاقنلا نم ًائيرب هب ىدتقملا مامإلا ناك اذإ
 الو .. ل قدصلا نم انركذ ثيحب اوناك اذإ الإ لسرلا لاسرإ يف

 . .ةلزتعملل ةجح نوكيف ىلاعت هللا ىلع ءيش باجيإ اذه نم مزلي

 يتلا زيزعلا باتكلا ةلدأ ديشر خيشلا دروي يلقعلا ليلدلل هداريإ دعبو

 ام ىلاعت هللا نأ مهتمصع ىلع يلقنلا ليلدلا» :لوقيف «ءايبنألا ةمصع تبثت

 مهمتاخ يف هلوقك ٍمهعابتاب رمأ دقو مهب ىدتقيو اوعبتيل الإ نيلسرملا لسرأ

 ديطلكَو هلي تِيْؤُي ىلا بألا يتلا ِِوُسَرَو هَل أنياَدقط :مالسلا هيلع
 نم هب نوئيجي ام نوفلاخي اوناك ولف . "7469 َنوُدََهَت ْمُكحَلَمل ُهوُعِبَتأ
 لاحم وهو ءدحاو نآ يف هنع ًايهان ,ءيشلاب ًارمآ ا هللا ناكل ىدهلا

 مهعابتاب رمأ ثيح نم اهب ًارمآ هللا ناكل ةشحافلا اولعف ولو .ىلاعت هللا ىلع
 ةرطف يف كلذ حض نأب ١ نيوكت 9 ءامظعلاب يسأتلاب رمأو «عيرشت رمأ

 00(. , . 9« ةمحملاب ثأي ال هنأ ىرإ» :ىلاعت لاق دقو «ناسنإلا

 لالدتسا هنأ ىرأ نكلو « ؛حيحص ديشر خيشلا نم لالدتسالا اذهو

 ةلدأب لدتسي نأ زيزعلا باتكلاب لالدتسالا دنع ىلوألاو «لوألاك .ًاضيأ يلقع

 :ىلاعت هلوقكو 004 كلا ر ُلَمَجَع ُتّيَح ُملَعَأ ُهَّنأ# :ىلاعت هلوقك «ةرشابم

 .ثحبلا اذه نم (5١7:ص) :رظنا )١(
 .(59 :ص) ءايبنألا ةمصع :يزارلا :عم نراقو (0//47) رانملا ةلجم (؟)

 )١54(. ةيآلا «فارعألا ةروس (9)
 .(58) ةيآلا «فارعألا ةروس (54)

 .(58/6) رانملا ةلجم (©)

 .(17؟84) ةيآلا ءماعنألا ةروس (5)

 الاه



 ع يع
 هرم ب ويلا مكَحْلاَو بتكلا ُهَل 2 ُهَمَيْؤ نأ رسل ني ما

 4+ نيو بككلا كيش رك انب تت اذ ند ا داع نب ىف ذكي
 ذإ َدْنَب رْثْكْلاِب ُيمْأَيَأ اباَبَْأ َنِيبلاَو ةكيكلا اوُدِحَّتَت نأ ْمُكَمْأَي الو (9) َنوُسَوْدَ
 © ؛ وجلس 3 منَ

 خيشلا لالدتسا امأو «ءايبنألا ةمصع ىلع باتكلاب رشابم لالدتسا بف

 .لقعلا ةطساوب وهف

 :عبارلا بلطملا
 ةمصعلا لوح تاهبش حفد

 تاهبش نم اهيلع دري ام عفد نسحي القنو اًلقع ةمصعلا تابثإ دعبو

 ىلع درت تاهبش ءايبنألا نم ددع نع هعفد ىف اضر ديشر هلعف ام وهو

 :اهنم «مهتمصع

 :ءاوحو مد ةصق :الوأ

 0 مك نع دكح نت 08 ل ا
 اًعِ امها 6 09 ا( ني َّنيْؤَمَل اَسِللَم انتَ نبل اَمُهيَر هلأ اعد
 ايه ْقْلْخَي ال ام نكس 6 6 ا لك انت آني ةكيش 1 1
 اهجوزو .«مدآ يه ةدحاولا سفنلا نأ كش ال :اولاق 2409 نر 2

 اوكسمتو .امهنع كرشلا رودص يضتفي اذهو .ءاوح يه اهنم قولخملا

 نب ةرمس ثيدح اهنم ,ىنعملا اذه ىلإ ريشت يتلا راثآلا ضعبب

 "ال ناكو سيلبإ اهب فاط ءاوح تدلو امل» :ًاعوفرم هنع هللا يضر تبدنج

 ثراحلا دبع هتمسف «شيعي هنإف ثراحلا دبع هيمس لاقف دلو اهل شيعي

 )١( ةيآلا «ءنارمع لآ ةروس )9/(.

 ةيآلا «فارعألا ةروس (؟) )149 ١91١(.

 للك



 ©7«ناطيشلا نم ًايحو كلذ ناكف «شاعف

 .هوجوب كلذ ىلع ملعلا لهأ باجأ دقو

 :ىلاعت هلوقك ءاوحو 0 *ت ةيآلا نإ :لوألا
 45 اني قم قمه ينك ني ودلع ىلا مك اونا ست ياك» 1 00 سرع هر اي 00700 وسي أ 2 81

 0 رعت ٌلِياَقو ايوعش ةكنلعجو ينو 00 م ٌكنقْلَ اَنِإ# :هلوقو

 «هتيرذ ضعب نم «ءكَرُش ُمَل اَلَمَج» :ىلاعت هلوق يف كرشلا عقو امنإو
 00 نبا هراتخاو 5 ؟هسحلا نع كلذ يورو

 يف ليلد ال ذإ ءمدآ يه تسيل ةيآلا يف ةدحاولا سفنلا نإ :يناثلا

 لب  مهيأر يف ةرمس ثيدح ةحص مدع عم كلذ ىلع ةيآلا صن

 اهنم لعجو يصق سفن نم مكقلخ-: ىنعملاو «شيرقل ةيآلا يف باطخلا
 ايمس حلاصلا دلولا نم ابلط ام امهاتآ املف ءاهيلإ نكسيل ةيشرق ةيبرع اهجوز
 .""رادلا دبعو يصق دبعو ىزعلا دبعو فانم دبع ةعبرألا امهدالوأ

 يف ًاكرش نكي مل كرشلا اذه نأ «ةرمس ثيدح يف درو امكو ءامهيلإ

 ةيمستب تدصق دقف ءظفللاو ةيمستلا يف كرش وه امنإو «ةدابعلا

 )١( :ح .فارعألا ةروس نمو :باب ءريسفتلا :ك :يذمرتلا هجرخأ ل/الا٠ )171/5(
 دنسملا يف دمحأو .بيرغ نسح :لاقو )0/١١( حجرو «ءهجوأ ةثالث نم ريثك نبا هلعأو

 كردتسملا يف مكاحلا ًاضيأ هجرخأ دقو 777/5(2) ريسفتلا :رظنا .ةرمس ىلع هفقو
 )046/1( يربطلا ةيشاح :رظنا ءركاش دمحأ هفعض دقو )31١/١7"0.

 )١(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (؟)

 .(17) ةيآلا «تارجحلا ةروس ()

 :رظنا و .نسحلا نع ةحيحص ديناسأ هذه :لاقو (؟5717/1) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (5)
 .ركاش .ط (715و )7٠7/17 ريسفتلا :يربطلا

 .(5//7719) هسفن ردصملا :ريثك نبا (4)

 .(715/17) ريسفتلا :يربطلا :رظناو (57-54”و 5؟ :ص) ءايبنألا ةمصع :يزارلا (5)

 فني



 ثيح نم كلذ ىلع ةبتاعملاف «دلولا ةاجنل ببس ثرحلا نأ ثراحلا دبع
 همكحو عقي امم ظافلألا يف كرشلاو «ببسملا نود ببسلا ىلإ ترظن اهنأ
 .©"0هيلإ دوعلا مدعو ءهنم ةبوتلاو هنم رافغتسالا

 ركذلا سنج دارملا نأ ةيآلا ىنعم يف حجر دقف اضر ديشر امأو
 ًاسنج مكقلخ ىنعملاف «هريغ الو مدآ « نيعم ىلإ هيف لصقي الو ىننألاو

 ىشغت املف ءًايجوز ًانوكس اهيلإ اونكستل ًاضيأ مكنم مكجاوزأ لعجو ًادحاو

 نيذه نم ىرج ىثنألا وه يذلا رخآلا سنجلا ركذلا وه يذلا سنجلا
 مدآ يف ًاصن تسيل ةيآلا نأ اضر ديشر ىريف ."”ةيآلا يف يكح ام نيسنجلا
 ىلإ اضر ديشر بهذيف ةرمس ثيدحك ةيورملا راثآلاو ثيدحلا امأو .ءاوحو
 «ءاوحو مدآ يف ًاحيرص ًانعط هيف نأل تايليئارسإلا نم ذوخأمو « فيعض هنأ

 ديؤي هنأل ؛ هنسحتتسأو ”"'هلوطب ريثك نبا مالك لقن دقو .كرشلاب امهل ًايمرو

 ةديقع ىف 5 تناك املو تايليئارسإلا نم ةذوخأم راثآلا هذه نإ :لاق
 مزجلا بجو «مالسإلا دئاقع هلطبت امب مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ انيوبأ

 ."*”«اهيف مهبيذكتو اهنالطبب

 :مالسلا هيلع فسوي ةصق :ًايناث

 ابي َّمَمَو دب ْتََسَه ْدَقَلَو# :ىلاعت هلوقب ةمصعلا يف نونعاطلا كسمتو
 وير نعي اهي أ هلو

 قيدص :رظنا و ء«ريرج نبا هراتخا يذلا وه اذهو )١0/١1"( ريسفتلا :يربطلا :رظنا )١(
 ديمحلا زيزعلا ريسيت :هللا دبع نب ناميلس :رظنا و 4170/5(2) نايبلا حتف :ناخ نسح

 .(77ا/ 75 :ص) هرهاظمو كرشلا :يليملاو ,(097 :ص)

 .(0780و 9//011) رانملا ريسفت :رظنا (0

 .(514 )77/5  ريسفتلا :ريثك نبا عم نراقو (016 )071/4  رانملا ريسفت (6)
 .(076/9) رانملا ريسفت :رظنا (4)
 )١5(. ةيآلا «فسوي ةروس (6)
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 اهنم مهلا :وه ليقف «ةيآلا يف مهلا ىنعم يف فلتخا دقو

 ةياكح لكي هلوقك «؟"”سفنلا ثيدح :هنم هب دارملا ليقو .«'"”ةشحافلاب

 ةئيسب مه نإو. . .ةنسح هل اهوبتكاف ةنسحب يدبع مه اذإ) :ىلاعت هللا نع

 ."7(.. .ةنسح اهوبتكاف اهلمعي ملف

 مهلا نأ ىري هنإف ءاصاخ ًابهذم كلذ يف بهذي ديشر خيشلا نكلو

 وه اهنم عقو يذلا امنإو  مالسلا هيلع  هنم الو اهنم عقي مل ةشحافلاب

 ترطف يتلا ىثنألا ةعيبطل ًارسكو اهل ةناهإ كلذ ناكو عنتما املف «ةدوارملا

 اراقتحا اذه تدعو «يىناربعلا اهدبع نم «ةدوارم ال ةدّواَرُم نوكت نأ ىلع

 وهو اهبضغ ةروث يف هب شطبلاو هيلع ءادتعالاب هنم ماقتنالا تدارأ «هنم

 امه ناك هنم مهلاو «ناكمو نامز لك يف اهنود نمو اهلثم نم دوهعم ماقتنا

 وه  اضر ديشر ىري امك  فسوي هآر يذلا ناهربلاو «هيلع اهئادتعا عفدب
 وأ «مكحلا دعب اهايإ هللا هاتآ يتلا ةوبنلا امإ يهو ءهسفن يف فسوي اهآر ةيآ

 ةيؤرو «ىلاعت هلل هتبقارم :يهو ايلعلا ةيقيدصلا ماقم نم ةوبنلا هذه تامدقم

 ,'*”مالسلا هيلع فسوي هآر يذلا ناهربلا وه اذهف «هيلإ ًارظان هل ًايلجتم هبر

 نم هدعيو ءهنمو اهنم مهلا ىنعم يف يور ام لك اضر ديشر ضفريو
 يف تاياورلا ضفري امك ؛2©*”سانلا نم ريثك اهب عدخنا يتلا تايليئارسإلا
 ."2”فسوي هآر يذلا ناهربلا

 ناك مالسلا هيلع فسوي نإف مهلا ىنعم يف ءيش نم نكي امهمو

 )١( ريسفتلا :ريرج نبا :رظنا )١5/0”  /87”7(.

 رظنا و 2276 :ص) ءايبنألا ةمصع :يزارلاو «(455/5) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (؟)

 )14/١7"7(. ريسفتلا :يربطلا :ًاضيأ

 “٠٠١ )١١8( و٠7١4 وه7١ )١59(]1//١١[. :ح «ناميإلا :ك ءحيحصلا :ملسم هاور (6

 ريسفتلا :رظنا :يربطلا دنع يأر ًاضيأ هنم بيرقو (775 )575/١7  رانملا ريسفت (54)

 .( 1م

 .(١١580/1؟) هسفن ردصملا (6)

 )9/17  ريسفتلا :يربطلا :ناهربلا اذه يف ءارآلا :رظنا و )7074/١5( هسفن ردصملا (5)
7 ). 

 عك



 نم فسوي ةءاربب دهش دقف ءطق ةشحافلا بكتري ملو ءايبنألاك ًاموصعم

 ىعداو «كلمو ةوسنو مكاحو جوز نم ةعقاولا كلتب قلعت هل نم لك بئذلا

 بر كلذب دهشو ءنيترم لاق ام قدصب همصخ هل فرتعاو كلذ فسوي

 .'"0هيلئاقلا قدصأ وهو نيملاعلا

 :45 يبنلا رحس :ًاثلاث

 دوهيلا نأ» نم يور ام «ءايبنألا ةمصع ىلع ةهبش نوكي نأ هبشي اممو

 ."”«هلعف امو ءيشلا لعفي ناك هنأ هيلإ ليخي ناك هنأ ىتح ِعِكَي يبنلا اورحس

 ضعب نعطو ,"0«نهيتأي الو ءاسنلا يتأي هنأ ىري ناك ىتحا»ل :ةياور يفو

 هتركنأ ةعدتبملا ضعب نأ امك 2« *”ثيدحلا اذهب نيكسمتم عرشلا يف ةدحلملا

 رحس ثيداحأ ركنأ نممو .عئارشلاب ةقثلا حرطي كلذ زيوجت نأ معزب

 . 2هدبع دمحم خيشلا دنع ىبنلا

 يغبني يتلا ثيداحألا نمض ثيداحألا هذه دروأ دق اضر ديشر ناكو

 لَك يبنلا سفن نألو «نيدلا ىلع ةهبش لثمت اهنأل اهنتم يف ةلعل درت نأ

 هذه در اضر ديشر بسنو .«''اهيف ريثأت هنود نمل نوكي نأ نم ىوقأ
 يذلا قايسلا يف ثيدحلا اذه دروأ اضر ديشر نكلو .مامإلا ذاتسألل ةياورلا

 بسحب حص نإو ءاهنتم يف ةلعل درت يتلا ثيداحألل لثميل هيلإ ترشأ

 - يوجدلا فسوي همجاه امدنع هنأ الإ ."”اهدنس لاجرلا ليدعت ةعانص

 )١( :ص) ءايبنألا ةمصع :يزارلا :رظنا 16 736(.
 :ملسمو 201559 5 :ح «رحسلا :باب «بطلا :ك .حيحصلا :يراخيلا :رظنا فهشإ

 17 :ح « مالسلا :ك ١ حيحصلا

 .ةالكو :ح ءرحسلا جرختسي له :باب .«بطلا :ك « حيحصلا :يراخبلا (©

 نباو 2(7١؟5/5) داعملا داز :ميقلا نبا و ١56١(« :ص) افشلا : ضايع يضاقلا :رظنا (9)

 .(37ا//١٠١) يرابلا حتف :رجح

 ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا .ط ١85( 187 :ص) مع ءزج ريسفت :هديع دمحم :رظنا (6)

 .ها1١7؟9 ءرصم «رانملا ةلجم ةعبطمب «ةيناثلا . ط «ةرهاقلاب

 .(5؟5١/7) رانملا ةلجم (؟)

 )574/١5(. هسفن ردصملا 0

07 



 ًاتهب يوجدلا مالك ربتعاو ثيدحلل هدر اضر ديشر ركنأ  رهزألا ةلجم ررحم

 يذلا انأ تسلو مامإلا ذاتسألا نع ةلأسملا هذهل لقان يننإ. ..» :لاقو .هل
 .2”(لع ءارتفاو ىل تهب «ّئىلإ درلا دانسإف .ءثيدحلا تددر

 دقل ؟ةقفاوملا ةمالع وهو نايب ةجاحلا نطوم ىف توكسلا سيلأ نكلو

 اهيفو ءاهلوطب مع ءزج ريسفت نم «مامإلا ذاتسألا» ةرابع اضر ديشر دروأ
 ىتح مالسلا هيلع هسفن يف رحسلا ريثأت نأ ىفخي الو» :هلوق اهنمو هتجح

 ريثأت ليبق نم سيل «هلعفي ال وهو ًائيش لعف هنأ نظي نأ ىلإ رمألا هب لصي
 رومألا ضعب يف نايسنلاو وهسلا ضورع ليبق نم الو «نادبألا يف ضارمألا

 نيكرشملا لوق قدصي امم وهو «حورلاب ذخآ «لقعلاب سام وه لب ء«ةيداعلا

 نم الإ مهدنع روحسملا سيلو "”42 اَرْوْخْسَس الجر الإ ترْمَتَت نإ#» :هيف
 ىحوي هنأ هيلإ ليخيف ءعقي ال وهو عقي ًائيش نأ هل ليخو ءهلقع يف طلوخ
 ةوبنلا يه ام نولقعي ال نيذلا ةدلقملا نم ريثك لاق دقو هيلإ ىحوي الو هيلإ

 مزليف ءحص دق ةفيرشلا سفنلا يف رحسلا ريثأتب ربخلا نأ اهل بجي ام الو
 ديشر. قلع مث ."0(. . . نيعدتبملا عدب نم هب قيدصتلا مدعو ء«هب داقتعالا

 كلت ىلع رحسلا عوقول هراكنإ ىلع «مامإلا ذاتسألا» ةجح هذه» :الئاق اضر
 يدوهيلا كلذ رحس اهيف رثؤي نأ اهلجي وهف ...ايلعلا ةيسدقلا سفنلا

 نم انل نيب نم مهيرخأتمو مهيمدقتم ةلملا ءاملع نم َرن مل اننإو . . . ميجرلا

 انل هنيب ام «ةيدمحملا ةفيرشلا ةيصخشلاو «ةيولعلا ةيكزلا سفنلا كلت لضف

 ىلع لدي ديشر خيشلا نم قيلعتلا اذهو ,'*”...ليلجلا مامإلا اذه

 .هب هباجعإو هل هتقفاومو هدبع دمحم خيشلا يأرل هناسحتسا

 هدبع دمحم انه نيخيشلا ثيدح وه انه هيلإ ريشأ نأ ديرأ يذلاو

 ء«سفنلا ىوق» نع اضر ديشرل مالك ًاضيأ يتأيسو سفنلا نع اضر ديشرو

 .(9/97”7) رانملا ةلجم )١(

 .(8) ةيآلا «ناقرفلا ةروس (؟)
 .(5 )١/37 رانملا ةلجم (6)

 .(27/67) رانملا ةلجم (5)

 ىفرح



 نولقعي ال» مهنأ ثيدحلاب نيكسمتملا رحسلل نيتبثملا نع هدبع دمحم لوقف
 ريثأتب ربخلا نإ» :مهلوق مهيلع هراكنإو «اهل بجي ام الو ةوبنلا يه ام

 نأ ذإ ء.حيحص وه «...هب داقتعالا مزليف حص دق ةفيرشلا سفنلا يف رحسلا

 يه «تاراشإلل هسرد دعب هدبع دمحم مهب بجعأ نيذلا ةفسالفلا دنع ةوبنلا

 نايبلا نع ينغو .ةوبنلا يف نعط «سفنلا ىوق» يف نعطلاف سفنلا ىوق نم
 الو «اهل بجي ام الو ةوبنلا يه ام نولقعي ال» نيذلا مه ةفسالفلا ءالؤه نأ

 نوربخي ال ءايبنألا نإ نولوقي مهنأ اذإ ءمهنعط ءايبنألا يف نعطي دحأ

 نودقتعي ام يف اروهمجلا» نوعباتي لب ءهيلع يه ام ىلع قئاقحلاب

 امك ."0لييختلاو ليثمتلا نم بورضب ؛هنوليختيو هنومهفي" امب مهنوربخيو
 ةلملا ءاملع نم ري مل» هنأ ًاضيأ اضر ديشر لوق ىلإ ريشأ نأ ديرأ يننأ

 . .ةيولعلا ةيكزلا سفنلا كلت لضف انل نيب نم «مهيرخأتمو مهيمدقتم

 ةلملا ءاملع ىلع «ءارتفاو تهب» اذه نإ لوقأو «ليلجلا مامإلا اذه انل هنيب

 ةوبنلا ةقيقح نايبب اوماق دق ىلاعت هللا مهمحر مهنأ ذإ 'مهيرخأتمو مهيمدقتم»

 هب مقت مل امب «ةيولعلا سفنلا» هذه ةقيقح انل اولقنو ءاهعضوم يف اهوعضوو
 كلذ دعبو لك انيبن ةوبن تامالع نم كلذ مهلمع راص ىتح ء.ممألا نم ةمأ

 نإو» :هلوقب كلذ متخ مث رحسلا يركنمل ىرخأ الاوقأ اضر ديشر ركذ هلك
 :نيتملك ثيدحلا اذه يف انل

 نب ماشهب ثيدحلا اولعأ نيذلا نأ :يهو :هدنس يف امهادحإ

 هجو مهل هليدعت ىلع ةعامجلا قافتاب ميقلا نبا ةمالعلا مهيلع درو 2"”ةورع

 18٠(. 1 ١ال9ه :صو )8/١  ٠١ ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا ()

 هل اعدو رمع نبا ىار .«مالسإلا خيش «ةقثلا مامإلا «ريبزلا نب ةورع نب ماشه :وه (0)
 ملو .(45- 4/5) ريسلا .ةجح تبث ةقث «نيريس نباو نسحلا لثم ناك .هسأرب حسمو

 نم» هنأب ًاضيأ رجح نبا يف نعط لب ةورع نب ماشه يف انه اضر ديشر نعط رصتقي
 ليدعتلاو حرجلا لهأ هلاق ام ظفحو تاياورلا يف مهقيقحت ةوق ترصحنا نيذلا لاجرلا

 ءارآ يه يتلا مهدعاوق ىضتقمب اهنيب حيجرتلاو ءاهنوتم يف ءاملعلا رئاسو اهديناسأ يف

 لوقعملا دعاوق ىلع اهئانبو نوتملا لئاسم قيقحت يف ةفيعض هتعاضبف .مهل
 تح عيمج يف «ةبسانملا هذهب نعط هنإ لب .(54/7) رانملا ةلجم «...لوقنملاو

 ففي



 .ثيدحلا اذه ىور نم قثوأ وهو هذه هتياور لوبق نم نوهأ

 وهو دحاو رمأ ىلع رودت ةشئاع نع تاياورلا نأ وهو :هنتم يف ةيناثلا

 ةيانك هلعفي مل وهو ءيشلا لعفي هنإ هيلإ ليخي ناك اهلوقف «ءاسنلاب قلعتي ام

 نظف ىرخأ ةياور يف تحرص اهنأ ىلع هب حيرصتلا نم ءايح رمألا كلذ نع
 لوصألا ءاملع ىلع هيف : ةهبشلا تمظعف لعف لك يف ماع هنأ ةاورلا ضعب
 نبا نع دعس نبا تاقبط يف ام ركذ اميف ريثأتلا رصح ديؤيو ءدئاقعلاو

 لسرم يفو «بارشلاو ماعطلاو ءاسنلا نع ذخأو و يبنلا ضرم :سابع

 ركنأ ىتح ةشئاع نع لَك يبنلا رحس ا

 زاهجلاو يمضهلا زاهجلا يف رثأ ًاضرم ضرم هنأ لوقلا ةلمجف .
 ماوعلا هنع ربعيو رحسلا عاونأ نم اذه دعت سانلا تلاز امو .ءطقف يلسانتلا

 هيمست برعلا تناكو «ادوقعم» هيلع عقاولا نومسيو دقعلاب اننامز يف

 اذه ىلع اننإو» :كلذ نم هدصق ًانيبم ديشر خيشلا لاق مث ."'”2. . . ءابوبطم

 نوهي امب ًادنسو انتم ةيوارلا يف لوقنملاو لوقعملا ءاملع لاوقأ انصحم دق

 نوك ىلإ اهيتبثم لاوقأ عجري امبو ءماشه يف ليق امب ةياورلا يركنم رمأ اهيف

 نأ ىلع (ةشئاع) هل ةيوارلا ةرشابمب صاخ وه مهلوق ىلع عقو يذلا ريثأتلا

 دري ملو .هلهأل ثيدحلا ليوأت يف رمألا ضوف  ىلاعت هللا همحر - انذاتسأ

 ."”«هريغك هتياور

 هدر نإف «هيدجي ال هنع اضر ديشر عافد نإف هذبع دمحم خيشلا امأو

 .كش الب ثيدحلل در وه ةلأسملل

 يف قئاقحلا هذه ةفرعم مهنم بلطي نمم اوسيلف تاياورلا ءاملع امأ» :لاقف «نيثدحملا -
 نم الو «نيثدحملا نم ثيدحلا ذخأن ال انك اذإف .(44/) رانملا ةلجم .«نوتملا دقن
 ذاتسألا» مهنمو ةفسالفلا نم اهذخأن نأ دب الف .ءاهقفلا ينعي «ةيظفللا تاشقانملا ءاملع»
 .مالسإلا ميكح ؛مامإلا

 )1١( رانملا ةلجم )57/9(.

 .(594/8) هسفن ردصملا (؟)

 ىففو



 نم ضراعو «ءضارمألا نم ضرم رحسلا نإف ءيش نم نكي امهمو

 حدقي الو «ركني ال امم ضارمألا عاونأك كي هيلع زوجي «للعلاو ,صراوعلا

 ؛ عاجوألاو ماقسألا نم لَو هيرتعي ناك ام سنج نم وه لب أ" هتوبن يف

 .""امهنيب قرف ال مسلاب هتباصإك هب هتباصإو

 :سماخلا بلطملا

 باتكلا لهأ دنع ءايبتالا ةمصع

 نيبو ؛ءايبنالل نوملسملا اهررق يتلا ةمصعلا نيب اضر ديشر نراقيو

 .يصاعملاو ررشلا رئاس ىلإ مهتبسنو ءايبنألا ةمصع مدع يف باتكلا لهأ بهذم

 .كلذ ىلع ةسدقملا مهصوصنب لدتسيو «ىوعدلا هذه مهل ملسي ال هنأ الإ

  ركذأ نأ - هذه ديشر خيشلا ةنراقمل ضرعأ نأ لبقو - انه ديرأو

 «هباتك يف هئايبنأل ىلاعت هللا ةيكزت نيبت يتلا ةينآرقلا تايآلا ضعب - راصتخابو

 هللا لوقي د ىلاعت هللا ىلص ءاينألا ءالؤه نم نيملسملا فقوم نيبتو

 52 قوتك جب َبْوْيَأَو َنمْيَلْسَو 5قاد ِىْييِرَذ نِمَو ب نم َتَآَه اح
 -ّ- دعو ع دس أ 2

 هنو رص بص 07 سايْلِإَو ىَسيِعَو 2 يرو © َنيِِسَحُمْلا ىِزجي َكِلَدَكَو نوُينَهَو

 200 ليا ا ا اه ٍ ا ا م
 © نييلدعلا لع انلَضَف كَ ولو َنَضْوِنَو رلأو ليسو 9 َتيِجِلَصلَ

 كلذ © ريقتسُم طار لِ رمهتيدهو م ةينوخإو يرد مهباب 1 نمو 020 كم 2 0 1 م

 َنوُلَمَعَ انك ا َ, مهنع ٌطبَحَل 1 برأ وك ىَداَبِع ّنِم ُهآَنْي نم ءهي ىدبي هلأ ىده مو

 77 39 3 نإ يشار هلل بكل مهيأ ندا كيلو ©

 00 ُهُهَدُْمْف ُدَهَأ ىَدَه َنِدْلا َكِيلْأ © تيفكب اي ْاوُسْيَل ام
 دعب ءاج دق  مهيلع ىلاعت هللا ىلص مهب ءادتقالاب ريخألا رمألا نأ ظحالنو
 اذهو .مهل ىلاعت هللا ىدهو مهناسحإو «مهحالص ركذو مهيلع ءانثلاو مهركذ

 يك

 »8 م 8

 .(١15/؟) افشلا :ضايع :رظنا ()

 )1١//771(. يرابلا حتف :رجح نباو )١74/4(«2 داعملا داز :ميقلا نبا :رظنا (6)

 )84  4١0(. تايآلا «ماعنألا ةروس (6)
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 ةمصعلا هذهب نولوقي ال باتكلا لهأ نأ الإ .ةمصعلا بجوم هنأ لوقن ام وه

 مهبتكو «ةمصعلا هذهب نولوقي ال باتكلا لهأو» :اضر ديشر لوقي ءايبنألل

 لب «ةوسألا نسحل ةيفانملا شحاوفلا رئابكب ءايبنألا ضعب يمرت ةسدقملا

 2 .دسافملاو رورشلا ىلع ةئرجملا

 نوبسني لب ةيرظنلا ىوعدلا درجم دنع باتكلا لهأب رمألا فقي الو

 نيملسملا ةماع فكنتسي يتلا تاقبوملا عيمج باكترا مهبتك يف ءايبنألا ىلإ

 نيذلا ءايبنألا ضعب ءامسأ ركذ ىلع انه رصتقأسو .اهنع ثيدحلا درجم نع

 مالسلا هيلع بوقعي ىلإ ةاروتلا بسنت الثمف «ةقباسلا ةيآلا يف مهركذ درو
 ميهاربإ امأو . ”0دحأ هأري نأ نود ةسلخ جرخو هيمح نم ىشاوم قرس هنأ

 ىلإ ةراس هتأرما - ةاروتلا ةياور بسحب - مدق دقف  مالسلا هيلع  ليلخلا

 مالسلا هيلع أطول نأ :ًاضيأ كلذ نمو .""اهببسب ريخلا لاني ىتح نوعرف
 ىرخألا دعب ةدحاولا امهب انزف هيتنبا ىلع ماق مث ءركس ىتح ًارمخ برش

 مهَّنإ# نآرقلا هتفص يف لوقي يذلا دواد امأو .“””ةاروتلا ةياور معزت امك
 ربد مث هشيج داوق نم لجر ةجوزب انز هنإ : ميدقلا دهعلا لوقيف 4”*2 أَو

 هل تدلوف هئاسن ىلإ اهمضو ةجوزلا دواد ذخأو لتقف .لجرلا لتقل ةليح

 :نولوقيف دي معن هنأب نآرقلا هفصي يذلا ناميلس امأو 2 ناميلس

 ءاسنلا بح ببسب دياعملا اهل ىنبو ءمانصألا دبعو هرمع رخآ يف دترا هنإ

 عم هدبعو اًلجع عنص نوراه نإ :نولوقيو .هبلق نلمأ يتاللا تاينثولا
 .''”ليئارسإ ينب 0 ئ :

 )١( :ص ) يدمحملا يحولا 20١(.
 .١؟7ددع ١" :حاحصإ :نيوكتلا رفس :ةاروتلا :رظنا (0)

 ١١5. ددع ١؟ :حاحصإ :جورخلا هسفن ردصملا (9)
 .7هددع 1١94: :حاحصإ :نيوكت هسفن ردصملا (5)

 .(بوأ 11 :ص «تادرفملا :بغارلا) باوتل :باوألاو )7١( ةيآلا :ص ةروس (©)

 :ددعإ١١ : حاحصإ : يناثلا ليئومص ()

 .(30) ةيآلا : :ص :ةروس (0)

 )5/1١(. :لوألا :كولملا (48)

 )9( :جورخلا )87/1١(.



 دب ال مهنأ امبو - ؛مهحلاصل ةبيرغلا تاياورلا هذه ىراصنلا لغتساو

 يف هيلإ نودنتسي ًادنس تاياورلا هذه نم اوذختا دقف - ةاروتلاب اونمؤي نأ

 نأ يهو «مهتديقع ىلع اليلد ءايبنألا ىصاعم نولعجي مهنم ىراصنلاو»

 نم سانلل صلخملا وه هنألو ءهلإو بر هنأل هدحو موصعملا وه حيسملا

 ال هنأو ءهنع ةثارولاب مدآ ةيرذ لكل ةمزاللا ةبزاللا ةئيطخلا ىلع باقعلا

 .مهنم وهو نيئطخملا صلخي ال ئطخملا نأل «هريغ مهل صلخم الو عيفش

 نايدألل ةقباطمو «لقعللو مهبتكو ءايبنألا نيدل ةفلاخم ةينثولا ةديقعلا هذهو

 ."«اهريغو ةيدنهلا ةينثولا

 خيشلا لوقي ءاهل ًاقيرط دجن نأ دب الف ًادبأ لوزت ال ةقيقحلا نكلو
 يف ةفرحملاو مهدنع ةسدقملا ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا بتك نإ... :ديشر

 يتلا يصاعملا نع الضف بونذلاب اهئايبنأ عيمج يمرب مهل دهشت ال انداقتعا

 مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحي :نادمعملا انحوي نإف «بونذلا نم دشأ يه

 مظعأ ناك هنأ ىلع لدي امب مهليجانأ هل تدهش لب ءطق ةئيطخب مصوي مل
 برلا مامأ ًاميظع نوكي هنإ» :اقول ليجنإ يفف ءهتمصع يف حيسملا نم

 :هيفو "''سدقلا حورب ئلتمي همأ نطب نمو «برشي ال ًاركسمو ًارمخو
 مقي مل هنإ مكل لوقأ قحلا» :هيف حيسملا لاقو «"”(هعم برلا دي تناك»
 ءاج» :هيف لاق مث .'؟”«نادمعملا انحوي نم مظعأ ءاسنلا نم نيدولوملا نيب

 لكأي ناسنإلا نبا ءاجو «ناطيش هيف نولوقيف برشي الو لكأي ال انحوي
 نيراشعلا بحم رمخ بيرشو لوكأ ناسنإ اذ وه نولوقيف برشيو
 هتاوخأو همأ ناهأ مالسلا هيلع حيسملا نأ ليجانألا تدهش لب «©0(ةاطخلاو

 0١(. :ص) يدمحملا يحولا ()

 .(586:1) اقول :رظنا (60)

 .(565-:1) اقول (6

 )©( ىتم )1١: ١١(.

 )©( ىتم )1١: 18(.
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 مهنأب كلذ للعو ؛هوملكيل هيلع اونذأتسا دقو «هئاقلب مهل حمسي ملو
 ىتم ليجنإ نم رشع يناثلا لصفلا رخآ يف هارت امك هيبأ ةئيشمل نوفلاخم

 امك هب نينمؤم اونوكي مل هتوخإ نإ معن ...ىنعملاب سقرم نم ثلاثلا رخآو
 اهيزاجي لهو ؟كلذك همأ تناك له نكلو ءرخآ عضوم يف هب حرصم وه
 نأ امك «بادآلاو عئارشلا عيمج يف بنذ مألا ةناهإو ...؟ءازجلا اذه

 ءًاقلطم اهمرحت مل يتلا عئارشلا يف ىتح بنذ رمخلا برش يف ةغلابملا

 هوعديو هبرجي ًاموي نيعبرأ هيلع ىلوتسا ناطيشلا نأ ليجانألا هذه يف ءاجو

 نأب ًاضيأ ليجانألا تدهش انهو .كلذ لك نم هئربن نحنو ... (9)هتدابع ىلإ

 نأبو ءهسفن حيسملا دمع هنأو ءاياطخلا ةرفغمو ةبوتلل سانلا دمعي ناك انحوي

 عيمج يف نيكلاس هللا مامأ نيراب امهالك ناك» تاباصيلإ همأو ايركز هابأ

 ءايبنأ كانهو .ةماتلا ةمصعلاب ةداهش هذهو «'””مول الب هماكحأو برلا اياصو

 ىندأ مهنم دحأ ىلإ بسني ملو ربلاب ميدقلا دهعلا تاوبن مهل تدهش نورخآ

 ناك الو ءدحأ ىلإ اًلسرم ًايبن نكي مل ةئيطخلا بكترا امدنع مدآو «ةئيطخ
 نم لكألا نع يهنلا يسن دق ناكو «هب ءادتقالا نوئيسي موق هعم

 . ةرجشلا

 ةلالدب ىتح ءايبنألل ةمصعلا تابثإ هلك اذه نم ديشر خيشلا ديريو

 يتلا بونذلا نم حيسملا ةمصع نأو «باتكلا لهأ دنع ةسدقملا بتكلا

 .كلذك تسيل هتيهولأ ىلع اليلد ىراصنلا اهيعدي

 رافغتسا نع ثدحتت ىتلا ةينآرقلا تايآلا نع باوجلا قبس دقو

 ام هلأ كل نعل : مهمتاخل ىلاعت هلوقك مهل اهترفغمو بونذلا نم ءايبنألا
 ءم

 *”4ثتيؤمْلاَو َتييؤمْلَو َكْيَدِل ٌرْْمَتْسأَوط :هلوقو «*”4رَكلَت اَمَو َكِلَو ني ّمّدَقَ

 )١( اقول :رظنا )5 :1١ ١7(.

 ) )9اقول ١2: 6(.

 .(07 5 ؟ :ص) يدمحملا يحولا (©)

 .(؟) ةيآلا «حتفلا ةروس (5)

 )١9(. ةيالا ءدمحم ةروس (8)

 07كا/



 يوغللا هانعم لصأ ىلع ءاج» :  ديشر خيشلا لوقي امك هيف بنذلاف

 .ةحلصملل ةيفانم وأ ةراض ةبقاع هل لمع لك وهو «ةبادلا بنذ نم قتشملا

 نذإك ًاعرش حابملا يأرلا يف داهتجالا هيف لخديو «عفنأو ىلوأ وه امل وأ
 هللا هبتاعو ٍكوبت ةوزغ نع فلختلا يف نيقفانملا نم هنذأتسا نمل هَل يبنلا

 اوَدَص تلا كلا َنَببَتَب ٌّقَح ْرُهَل َتَل مل كلنَع ُهََأ اَنَعظ :هلوقب هيلع
 ةفلاخمب هللا ةيصعم نم ءايبنألل ةمصعلا امنإو :4”'"2© َيِذكلا َملَعتَو
 هنأل ةيصعملاب هللا نم نيرومأم مهعابتأ ناكل هوصع ول ذإ «مهيلإ هيحو

 ُةوسأ أ لور يف محل د دو :لَو انيبن يف لاقو .مهعابتاب مهرمأ
 ادا . 7409 ١ اريك هَل و رجل موي هس أوج أوج َ 34 نمل ٌةَنَسَح عر م

 نيف ءاطحألا دعب ءاينألا صني ىلع هللا نإف ,يش نم نكي امهمو

 نم فوخ الف «مهل اهرفغيف مهيلع هللا بوتيو اهنم نوبوتيو اهنوفرعيف مهل
 .مهعابتأ الو ءايبنألا ىلع كلذ

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )87(.
 )0( ةيآلا «بازحألا ةروس )51(.

 .(6*؟ :ص) يدمحملا يحولا فرفز
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 :عباسلا ثثحبملا

 تايآ ىلاعت هللا اهامس امك «مهقدص نيهاربو مهتلدأ يه ءايبنألا تايآ

 اوميقي نأ دب ال سانلا ةيادهل ىلاعت هللا مهثعب نيذلا ءايبنألاف :"'”نيهاربو

 ْدَقَل# :ىلاعت لاق «سانلا ىلع مهب ةجحلا موقتل قدصلا ليلد مهاوعد ىلع

 وأ ةوبنلا يعدم قدص ةفرعم وه دوصقملا ناك ًاذإف '"”4ِتَتَيَبْلاِب اَنَلْسُم اَنْلَسرَأ

 ىوعد نود وه اميف ةريثك قرط هل بذاكلاو قداصلا نيب زييمتلاف «هبذك
 اهنم «ةعونتمو ًادج ةريثك ةلاسرلاب ملعلا قرطف ؟ةوبنلا ىوعدب فيكف «ةوبنلا

 ."”ةزجعملا ريغو ةزجعملا ةلالد

 نأ دعب اهفرعف «مهتازجعمو ءايبنألا تايآ نع ديشر خيشلا بتك دقلو

 مايألا رم ىلع ةيقابلا كك انيبن ةيآ حجرو هلك انيبن تايآ نيبو اهنيب نراقو - اهتبثأ
 تامارك نع خيشلا ثدحت امك .بيغي ال مئاد قدص ةداهش ةدهاش «نينسلاو

 «كلذك رحسلا نيبو - ءايبنألا تايآ نيبو اهنيب نراقو ًابهسم اليوط ًاثيدح ءايلوألا

 .تايآلا ثحبم يف ديشر خيشلا اهلوانت يتلا يحاونلل ضرعأ يلي اميفو

 )١( :ص) تاوبنلا :ةيميت نبا :رظنا 0(.

 ةيآلا ءديدحلا ةروس (؟) )76(.

 .اهدعب امو ١1١( :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا :رظنا (6)

 فحل



 :لو'الا بلطملا

 ةزجعملاو ةيآلل ديشر خيشلا فيرعت

 ءايبنألا هب ىلاعت هللا ديأ امع ربع نآرقلا نأ :الوأ ديشر خيشلا ظحالي
 اهتيمست ىلع نوملكتملا حلطصا امنيب «تايآلاب مهب سانلا ناميإ لجأ نم

 وأ ةيلقع ىه له ىبنلا قدص ىلع اهتلالد هجو ىف اوفلتخاو «تازجعم

 ضوخلا نع - هتداع يه امك - ديشر خيشلا ضرعيو «20؟ةيعضو وأ ةيداع
 تافالخلا هذه لثم ىف ثحبن الو» :لوقيو .نوملكتملا هيف ضاخ اميف

 ناعذإلاو ةوعدلا لوبق ىلع لمحلا اهنم دصقلا نإ لوقن امنإو «ةيرظنلا
 ثيحب نيدناعملا ىلع ةغلابلا ةجحلا ةماقإو كلذل ةمألا دادعتسا دنع ةلاسرلل

 وأ ةيآلا  اهفرعي مث ."”...راكنإلاو دوحجلا لهأ نم راذتعالا ناسل عطقني

 ناكو «سوفنلا هب هل عضخيو هيبن هب ىلاعت هللا ديؤي رمأ» اهنأب  ةزجعملا
 ."”«. . .اهئاقترا تاجردو اهفراعمو ممألا فالتخاب فلتخي

 ةلادلا تايآلا نم يبن لك ىطعأ دق ىلاعت هللا نأ ديشر خيشلا ررق دقو

 نأ ىلإ راشأو «هلثم ةلالدب رشبلا نمؤي نأ هنأش ام هتوعد ةحصو هقدص ىلع

 نيهاربلاو ةينوكلا تازجعملا لمشت يهف قحلا هب نيبتي ام لك يه ةنيبلا
 :نيحيحصلا ثيدح ىلع كلذ هريرقت يف ديشر خيشلا دمتعا دقو .'*”ةيلقعلا
 ناك امنإو ءرشبلا هيلع نمآ هلثم ام تايآلا نم يطعأ الإ يبن ءايبنألا نم اما
 موي ًاعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف ءّيلإ هللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ يذلا
 . 20(ةمايقلا

 نيب قرفلا نايب ديشر خيشلا مالك يف  ىلاعت هللا ءاش نإ - يتأيسو

 .(؟1//11) رانملا ريسفت :ًاضيأ رظنا و «(07371/5) رانملا ةلجم )١(

 .(79/1/4) رانملا ةلجم (؟)
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (9)

 .(656 6 ه؟5/8) رانملا ريسفت (؟5)

 ءملكلا عماوجب تثعب : هِي يبنلا لوق باب «ماصتعالا :ك :حيحصلا :يراخبلا هاور (©)

 .[174/1] (155) 584 :ح ءناميإلا :ك :حيحصلا :ملسمو ءالاال؛ :ح

 فرخ



 دكؤأ نأ ديرأ انه يننأ الإ .مالسلاو ةالصلا مهيلع انيبن ةياو ءايبنألا تايآ

 ءايبنألا اهب هللا ديأ يتلا تايآلا» نإ هلوقب ديشر خيشلا هيلإ ريشي ام ىلع

 .©30(. . .ةينوكلا قراوخلا ىف ةروصحم تسيل

 ٍريَعِب ٍضْرَأْلا يف َتوُربَكَي َنِدْلا قي ْنَع ُفِرَصَْس# :ىلاعت هلوق دنعف
 تايآلا ىنعم نإ لاق "04... .اَيب ْاَُمِمْؤُي ال َةَياَ لك اَوَرَي نِإَو ّْنَحْل
 «ةينوك وأ ةيملع وأ تناك ةيرظن «ةيلقع نيهارب نم تانيبلاو لئالدلا» :اهيف

 مالسلا مهيلع ءايبنألا تازجعم اهنمو «قافآلاو سفنألا يف ىلاعت هتايآك

 يف يمألا يبنلا قدص ىلع لاد وه ثيح نم ميظعلا نآرقلا اهاوقأو اهرهظأو

 .2000 5 . ةريثك هوجو نم ةلاسرلا ىوعد

 :ىلإ الوأ اهمسقف ءماسقأ ىلإ ىلاعت هللا تايآ ديشر خيشلا مسق دقل

 حيسملا تايآو ىسوم تايآك قافآلاو نوكلاب ةقلعتم يأ - ةيقافآ ةينوك تايآ

 تايألا نم عونلا اذه نأ ىلإ ديشر خيشلا راشأو ءامهيلع ىلاعت هللا ىلص

 لمتشت ال ةيآلا سفن تناك نإو «ةيآلا بحاص مامأ سوفنلا عاضخإ هتياغ

 ريغو اهب نينمؤملا ىلع هبتشت دق ًاضيأ اهنأو .هلئاسمو نيدلا رومأ نايب ىلع

 .'ةذوعشلاو رحسلاب نينمؤملا

 ىلوأ وه تايآلا نم رخآ عون  ديشر خيشلا دنع عونلا اذه ميسقو
 ام :خيشلا اهفرعي امك يهو - ةيملعلا ةيسفنلا تايآلا وهو كلت نم ىوقأو

 اهبحاص نأب لقعلا مزجي يذلا ناهربلاب ةيقيقح ةلالد يبنلا قدص ىلع لدت

 لاح نوك نع ةرابع اهنأل هيلإ اعدو هغلب ام هيلإ ىحومو ىلاعت هللا نم ديؤم

 )١( رانملا ةلجم )41/1١(.

 ةيآلا «فارعألا ةروس (؟) )١57(.

 *( رانملا ريسفت )١199/4(.

 )4:( ”ا/؟/5) رانملا ةلجم _ 79/7(.

 فرخ



 يحوو يىهلإ دادمإب الإ انوكي نأ نكمي ال امهنأب نادهشي هب ءاج امو يبنلا

 ىضرملا ةجلاعمب هاوعد ىلع لدتسيو بطلا يعدي نم ةجحك اهنأل «يوامس
 بهذت سانلا هب لمع اذإ بطلا يف باتكب نايتإلابو هدي ىلع مهئافشو
 00 . . مهتحص ظفحتو مهضارمأ

 ىلع لدتسا اذإ بطلا ىعدم» نأ تايآلا نم نيعونلا نيب قرفلاو

 لابحلا سانلا يري ذوعشم ةليح فشكيو ةيح اصعلا بلقي هنأب هقدص
 طبري لاصتا لولدملاو ليلدلا نيب نكي مل كلذ لعفو نيباعثو تايح يصعلاو

 ."”(.. .رخآلاب امهدحأ

 - ءايبنألا نم هقبس نم تايآو نييبنلا متاخ ةيآ نيب قرافلا وه اذهو
 امنإو» :هلوق يف قباسلا ثيدحلا هيلإ راشأ ام وهو  مهيلع ىلاعت هللا ىلص

 .- هللا ءاش نإ  كلذل نايب ديزم ىتأيسو «ًايحو هتيتوأ يذلا ناك

 ةرابع اهنإ» : يناثلا عونلا يف ديشر خيشلا لوق ىلإ انه ريشأ نأ دوأو

 دادمإب الإ انوكي نأ نكمي ال امهنأب نادهشي هب ءاج امو يبنلا لاح نوك نع
 :نيتهج نم لالدتسالا ينعي اذه نأ ىلإو «يهلإ

 كلم هب لدتسا ام وهو « يصخش لالدتسا وهو : يبنلا لاح : ىلوألا

 .””نايفس يبأل هتالاؤس يف مورلا

 ام عون عم «هعون ةفرعمو هب ءاج ام نيب ةنراقملا وهو : يعون : يناثلاو

 خيشلا لوقي ."7لفون نب ةقروو (*”يشاجنلا هب لدتسا ام وهو - ءايبنألا هب ءاج

 ىلع لالدتسالا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اذه ةدمع تناك دقل١ :ديشر

 .(7ا/8/5) هسفن ردصملا )١(

 .(؟7ا/9/5) هسفن ردصملا (90)

 .حتفلا عم )11/1١( 7 :ح .35 :باب «يحولا ءدب :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (9)

 .ةرهاقلا  ءركفلا راد .ط )54/١  6٠”*( ةيوبنلا ةريسلا :ماشه نبا :رظنا (؟)

 «حتفلا عم (55 - ؟١/0) ؟ :ح 7 :باب «يحولا ءدب :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (©)

 ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا :رظنا و .لوألا مسقلاب ةجيدخ ةديسلا لالدتسا :ًاضيأ هيفو

 .اهدعب امو ١١6( :ص)

 فض



 ."”«اهيف حاجنلاو لمعلاو ملعلا نم هيدبي امب بطلا ةعانص هناقتإ

 :نيعون ىلإ ماع لكشبو - ًاضيأ ىلاعت هللا تايآ ديشر خيشلا مسقيو
 قلخلا ماظن يف ةدرطملا ةماعلا ىلاعت هننس ىلع ةيراجلا تايآلا :لوألا

 ةطاحإو هتدارإو هتردق لامك ىلع اهلدأو اهرهظأو ءاهرثكأ ىهو «نيوكتلاو

 ."”«هتمحرو هلضف ةعسو هتمكحو هملع

 يهو رشبلل ةفورعملا نئسلا فالخ ىلع ةيراجلا تايآلا» : يناثلا عونلاو

 ام عيمج يف لجو رع هرايتخا ىلع سانلا رثكأ دنع اهلدأ تناك امبرو ءاهلقأ

 اهب ماق يتلا قلخلا نئسب نيتديقم ريغ هتئيشمو هتردق نوكو قلخي امو قلخ
 امب يتأي دقو ءهقلخ ءيش لكل هناقتإو هتمكح ىضتقم ننسلاف «ملاعلا ماظن

 ."00.. .ةغلابلا همكح نم ىرخأ ةمكحل اهفلاخي

 نإف - نئسلا فالخ ىلع ءاج ام وهو يناثلا عونلا صخي اميفو

 ىلاعت هللا تايآ» وه يقيقحلاف .يروصو يقيقح ىلإ ًاضيأ همسقي ديشر خيشلا
 ال «ةبيرغلا ةيعانصلا لامعألا هذه قوف ىه تازجعملا اهيمسن ىتلا ةيقيقحلا

 مل اهنم هلسر هب هللا ديأ ام نإو ءاهيف مهل عنص الو ءرشبلا نم دحأل بسك

 ةيدارإ ةكرحب هدب نوكي ام ىتح مهريثأت الو مهلمع الو مهبسكب نكي

 . .اهب ىلاعت هللا مهرمأي

 بابسأ هل ام اهنم نإف» ةيعانصلا لامعألا وهف :يروصلا مسقلا امأو

 اهنم نإو «صاخ ميلعتب دافتسي يعانص وه امل اهنم نإو ءهروهمجلل ةلوهجم
 ءايوقأ ريثأت يفو اهبلاطم ىلإ اههيجوت يف سفنلا ىوق صئاصخ نم وه امل
 .©”«. . .اهئافعض يف ةدارإلا

 )١( رانملا ةلجم )71/5/5(.

 5١6(. :ص) يدمحملا يحولا (9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (9)

 5١9 58٠١(. :ص ) يدمحملا يحولا (5)

 5١9(. :ص) يدمحملا يحولا (©)

 فق



 تايآك «ةينوك تازجعم ىلإ ءايبنألا تايآ ديشر خيشلا مسقي ًاريخأو
 نأب امهنيب قرفيو ءامهيلع ىلاعت هللا ىلص حيسملا تايآك ةيناحورو «ىسوم

 سانلا نيب ةفورعملا بابسألا نم ببسب نوكت نأ لمتحت ال اهنم ىلوألا

 ةقراخ اهنوك ىلع :ةيناثلا نإو «ةداملا صاوخ وأ ةدارإلا هيجوتو ةضايرلاك

 اهيف رهظي دق اهنأ الإ  سانلل ةفورعملا نئسلا فالخ ىلعو ةيبسكلا تاداعلل

 ."”حاورألا ملاع يف هللا ةنس ىلع اهنأ

 - اهيلإ قبسي مل وهو  ديشر خيشلل ملست ال دق قورفلا هذه نأ ىلع

  باتكلا لهأ ىلع ةجحلا ةماقإو ةرظانملا ماقم يف اذه ضرعي ناك هنأ ىلع

 ىلع هقوفتو هولعو يدمحملا يحولا تابثإ قايس يفو مهل ذئموي ةبلغلاو

 .هريغ

 رثأ نم اذهف ترشأ نأ قبس امكو «سفنلا ىوق نم اهضعب نوك امأو
 نإ :نولوقي ةفسالفلا نإف ءاضر ديشر ىف هذبع دمحم خيشلا ةفسلف

 اورقأف «سفنأ ىوق ىه :ةرحسلا قراوخو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تازجعم

 وحنو رمقلا قاقشنا نود ةيح اصعلا بلق نم مهلوصأ قفاوي امب كلذ نم

 ."”هنوركني مهنإف كلذ

 :نآرقلاب ءايبنألا تازجعم تابثإ
 تازجعم تابثإ نكمي ال هنأ» يهو ةماه ةقيقح ىلإ ديشر خيشلا راشأ

 نآرقلا اذه الإ ءاهدر اهلقع نمل نكمي ال ةجحب رصعلا اذه ىف ءايبنألا
 2م هاش علا 1

 . (.. .اهنم حيرصلا صنلاب هيف تبث امو ( ميظعلا

 ىلإ اتدأ نيتهبش ىلع درت ديشر خيشلا اهيلإ راشأ يتلا ةقيقحلا هذهو
 رفاوتم ريغ رتاوتلا نأ :امهنم ىلوألا :ةوبنلا ىلع اهتلالدو تازجعملا راكنإ

 .راصتخاو فرصتب (5؟54 7١١ :ص) هسفن ردصملا )١(

 قاقشنال اضر ديشر راكنإ يتأيسو «فراعملا .ط (4؟7 :ص) ناقرفلا :ةيميت نبا :رظنا (؟)

 .كلذ يف هتهبشو رمقلا

 07١(. 559 :ص) يدمحملا يحولا (0
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 ىلع انلمحي يذلا وهو .«تازجعملا هذه تلقن ىتلا باتكلا لهأ بتك ىف

 ةوبنلا ىلع لدي ال اهيف ةروكذملا قراوخلا عوقو نأ:ةيناثلاو .اهقيدصت
 ."ةيقيقح ريغ قراوخ اهنأو «ةلاسرلاو

 خيرات ىلع فقاو لكو «ةمايقلا موي ىلإ هئاقبب ةيقاب يهف» نآرقلا ةيآ امأ

 دق ذإو ...ءرصع لك يف الصتم ًارتاوت رتاوتم هنأ ًايعطق ًاملع ملعي مالسإلا

 هتايآ نم هتبثأ ام لكب ناميإلا بجو دقف ىلاعت هللا نم ًايحو هنوك كلذب تبث
 نمؤي نأ بجي ءاهب نمؤي نأ نمؤم لك ىلع بجي امكو ...هقلخ يف
 ."”(.. .لَو دمحمب ةوبنلا متخ دعب لسرلا تازجعم عاطقناب

 نم هقبس نم تايآو نييبنلا متاخ ةيآ نيب قورفلا نم ًاضيأ هذهو

 ةتبثم اهسفنب ةتباث ءرهدلا ءاقب ةيقاب يهف  مهيلع ىلاعت هللا ىلص - نيلسرملا
 «ليحلاو تاذوعشلاو تافارخلاب هابتشالا لامتحا اهيلإ قرطتي ال ءاهقبس امل

 نم اهلوأت نم اهلوأت امكو «ةينوكلا لسرلا تايآ نم اهقبس ام ىلإ قرطت امك

 ديشر خيشلا ررقي امك - ًاضيأ ةينوك ةيآ وهو  نآرقلا نإف ًاريخأو :نيدحلملا
 لدي امك ةلاسرلا قدص ىلع لدي هنأب ًاضيأ زاتميو «ةيلقع ةيملع ةيآ وهف -

 .ىنعملا اذهل نايب ديزم يتأيسو ."”'اهنومضمو اهعوضوم ىلع

 :ثلاثلا بلطملا

 ءاملوالا تامارك

 تامارك نع ثيدحلا ءايبنألا تازجعم نع ثيدحلا بساني اممو

 يف يهف لَك لوسرلا عابتا ةكربب تلصح امنإ ءايلوألا تامارك نأل ءءايلوألا

 ."*”لوسرلا تازجعم يف لخدت ةقيقحلا

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )1١(

 .(571 2 ٠١*57 :ص) هسفن ردصملا (0)

 :ص)و اهدعب امو (ا/ةو اا :ص ) يدمحملا يحولا و 71/5/5(2) رانملا ةلجم :رظنا قفيفإ

 4١ "47 (. ٠

 .ضايرلاب فراعملا ,.ط ("56 :ص) ناقرفلا : ةيميت نبا :رظنا 2
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 رركو داعأو تاماركلا عوضوم يف ثيدحلا ديشر خيشلا لاطأ دقلو

 نم صلخأ نأ لواحأ فوسو .هتافلؤم نم اهريغو هريسفتو هتلجم يف كلذ

 طاقنلا لالخ نم ثحبلا اذه يف هجهنمو هيأر ريوصت ىلإ هلك كلذ نيب

 : ةيلاتلا

 :يلولا فيرعت :الوأ
 ةغللا يف يلولا» :لاقف ءًاعرشو ةغل «يلولا» ةملك ديشر خيشلا فرع

 ءايلوأ هنود نم اوذختي نأ نينمؤملا هللا ىهن دقو رومألل ىلوتملاو رصانلا

 "0 4ةايزأ ونوم نم أمّْيَم اَلَوط :لاقو .74"2ثَماَء تدل كو ُهَنل» :لاقو
 َىَلر ِهَّلَأ لإ آَورعِل الإ ْمُهُدْبَتَن ام ةسيلزأ ونود ني ودعا تنييلاو» لاقو
 ءهنيد راصنأ مه هللا ءايلوأو."”4 سمت ِهيِف ْمُه اَم ف ْرْهَتْبَم مْكَحي هنأ َّنِ

 سيلو «يلو يقت نمؤم لكف «ىوقتلاب هنع ربعملا عابتالا لامك مهل زيمملاو
 لاق .ةيالولا ىلع الو ىوقتلا ىلع اًليلد قراوخلا رودص الو بئارغلا لمع
 ترا © تورم مم ال: ْدهَع فرح اا هلأ هيي كرإ آلأ» :ىلاعت

 0. 22746 توفي اوناكحَو اوي 00 مرا

 نأ» :وه  ًاقحال ءاج  ًاحالطصا كانه نأ ديشر خيشلا نيب مث

 نوكلا يف نوفرصتيو قراوخلا مهيديأ ىلع رهظت سانلا نم فنص ءايلوألا

 .20(.. .ىنعملا اذه ةباحصلا فرعي ملو «بابسألا ءارو امب

 هباحصأ نيب قرفلا نيبو «ديشر خيشلا هبراح يذلا وه ىنعملا اذهو

 ناميإلاب نآرقلا مهفصو نيذلا نييقيقحلا هللا ءايلوأ نيبو ةيالولل نيعدملا
 ًافورعم نكي مل ةيالولل ثداحلا يحالطصالا ىنعملا اذه نأ نيبو ىوقتلاو

 .(؟01/) ةيآلا «ةرقبلا ةروس )١(

 .(7) ةيآلا «فارعألا ةروس (؟)

 .67) ةيآلا :رمزلا ةروس (0)

 .(57 5؟) ةيآلا «ءسنوي ةروس (54)

 )١186/56(. رانملا ةلجم (6)

 )737/١(. رانملا ريسفت (5)

 للك



 هذه يف ةيالولا يف نيملسملا ماوع هدقتعي ام نإ) :لاقف .مالسإلا ردص ىف

 نوعدي ةباحصلا نكي ملف «ةرملاب مالسإلا ردص يف ًافورعم نكي مل ةنمزألا

 ءرمألا يلوتملاو قيدصلاو رصانلا ةغللا يف يلولاو .ءايلوألاب مهدابع ضعب

 هنيد رصني نم هللا يلوف ...ء«ءايلوأ ناطيشللو ءايلوأ هلل نأ نآرقلا يف ءاجو

 1 .00"2. . . هتعيرشو هتنس ميقيو

 لوقي «ةيعرشلا تافصلا هذه مهيلع قبطنت ال مهنإف ددجلا ءايلوألا امأو

 بالط مهدجت قراوخلا نوعدي نيذلا لاح يف تثحب اذإ كنإ» :ديشر خيشلا

 مهنومهوي امب سانلا باهرتسا نوتأي امب نودصقي مهنإو ءهاج بالطو لام

 نأ مهماهيإو مهب مهلامآ قيلعت وأ اوءاش ىتم مهئاذيإ ىلع مهتردق نم

 مهنإ ىتح «نيرمألا نيب عمجلا وأ «بيغلا حتافمو قزرلا ديلاقم مهيديأب
 نيينابرلا نع ةروثأملا ةملكلا يف اولاق امك «مهتدارإل ةعبات هللا ةدارإ اولعج

 ."00. . .ذارأ اودارأ اذإ ًادابع هلل نإ : مهنم

 اهيلإ لصو يتلا لاحلا نيبي امب «نيعدملا ءايلوألا ءالؤه دحأ فصيو

 مهيف سانلا دقتعي نيذلا نم خيش "”ةزيجلا يف» :سانلا دنع ةيادهلا موهفم

 يف سلجي رمخ نمدم كتهتم خيشلا اذهو «تاماركلا مهل نوبسنيو ةيالولا

 نيثالث نم رثكأ دحاو سلجم يف برشيو ةيمومعلا عراوشلا يف يتلا تاناحلا

 - هللا ىلإ نوبرقتي حالصلاب نيفوصوملا ءاينغألا ضعب نأ انيلإ لقنو ءاسأك
 هرؤس نأ نومعزيو اهبرشي يتلا ةرمخلا نمث عفدب  مهبرقت نع هزنتو ىلاعت

 ةزيجلا يلو بزحو ٠ ..ةينلا هذهب هنوبرشيف ةكربو ءافش هيف رمخلا نم

 هللا بابحأ نم هنكلو ءًارمخ هفوج يف لزنيف رمخلا برشي هنأ نودقتعي
 «مهب لصتيو مهيلإ يمتني نم ذخاؤي الو مهذخاؤي ال نيذلا (هلل اشاح)
 عقوأ امو .ةمئألا نيب فالخ الب مالسإلا ةلم نع جورخو رفك داقتعالا اذهو

 )1١( رانملا ةلجم )١79/9(.

 ١١7 :ص) ةيفوصلا يه هذه :ليكولا :عم نراقو (08 )517/1  هسفن ردصملا (5)
 .( ١106

 .ةرهاقلا بونج ءرصم تاظفاحم ىدحإ :ةزيجلا (*)

 ا



 نم ةعانص اهلعجو تاماركلا داقتعا ىف ولغلا الإ هيف سانلا
. )000 1 

 .'”(. . . تاعانصلا

 ناميإلا نم ةريبك ةجردب نيدلاب مازتلالا نم ىلولا ىنعم لوحت اذكهو

 رمألا لصو دقل .رفكلا ىلإ نيدلا نم جورخلا حبصأ نأ ىلإ «ىوقتلاو

 هللا نع ةباين نوكلا يف نوفرصتي مهنأ ىوعد ىلإ تاماركلل نيعدملا ءالؤهب
 خيشلا لوقي «نولذيو نوزعيو «نوتيميو نويحيو .نوقشيو نودعسيف ؟ىلاعت
 .مهداسجأب مهروبق نم نوجرخي مهنإ مهضعب لاق ىتح» :كلذ يف ديشر

 تيمي باطقألا نم ًانالف نإ :عوبطم باتك يف مهضعب لاقو .تاداعلا قراوخ

 ةمولعملا اهيلع عمجملا دئاقعلاو ةمكحملا ةيعطقلا ةنسلاو باتكلا صوصن نع

 ؛ىلوألا نورقلا وملسم هيلع ناك امو لصألا يف ةرورضلاب نيدلا نم

 .©00.. .تاماركلا نم لهجلاو تافارخلا راشتناب تراصف

 فرعي امنإو «مهتيالو ىلع اليلد مهضعب دي ىلع قراوخلا عوقو سيلف
 :ديشر خيشلا لوقي .ىلاعت هللا اهب مهفصو يتلا فاصوألاب ىلاعت هللا يلو

 ةقباطم وهو دحاو رمأب هدابع نم حلاصلاو ىلاعت هللا يلو فرعي امنإو»

 هاياجسو هقالخأ ىف هتقفاومو ,.ةحيحصلا نيهاربلاب ديؤملا قحلل هداقتعا

 بهذمو ."”(...لقعلاو نيدلا هيلإ دشرأ امل ةيرهجلاو ةيرسلا هلامعأو
 لوقيف «قاسفلاو رافكلا ىتح عيمجلا دي ىلع عقت قراوخلا نأ ةيرعشألا

 نأ ...هريغو رهزألا يف أرقت يتلا دئاقعلا بتك يفو» ًاقلعم ديشر خيشلا

 رافكلا ىتح سانلا فانصأ عيمج يديأ ىلع رهظت تاداعلا قراوخ

 )١( :ص) ةيفوصلا يه هذه :ليكولا :عم نراقو (519/5) رانملا ةلجم 23١9(.

 باتكلا اذه نأ ىلإ رخآ نطوم يف ديشر خيشلا راشأو 22١5(« :ص) يدمحملا يحولا (9)

 ميحرلا دبع» وه كلذ هيف يعدملاو «يرتولا تاقبط» باتكو «نيبحملا قايرت» وه
 :ص) قباسلا ردصملا :ليكولا :عم نراقو )١١١/5( رانملا ةلجم :رظنا «يعافرلا

 1 ١1(.

 .(08  هال/ه) رانملا ةلجم (9)

 افريل



 تناك اذإ :ميلستلاب ءالؤه لاوقأ نوذخأي نمل لوقن اننإو ...قاسفلاو

 ىلع اهب لالدتسالا زوجي الف سانلا تاقبط عيمج يديأ ىلع عقت قراوخلا

 0 .هبر دنع يضرم وأ هداقتعا يف قحم هيدي ىلع رهظت نم نأ

 تلصو ىتح ةماركلاو ةيالولا موهفم اهيلإ لصو يتلا ةلاحلا هذه

 قراوخ ىلع برحلا نلعي ديشر خيشلا لعج يذلا وه ىلاعت هللاب كرشلل

 وهو .ًاددشتم ًافقوم ًامومع تاماركلا ثحبم عم ذختيو «نيذوعشملا نيلاجدلا

 .يلاتلا ثحبملا يف هارن ام

 :تاماركلا :ًايناث

 يف ةلأسملا هذه يف .مدلكلا رصح دقو .هتافلؤم نم امهريغ يفو " «سداسلاو

 ءاهعوقوو اهزاوجب نيلئاقلا ججح ءاهيف ةمكحلاو ءاهتقيقح : ةيلاتلا طاقنلا

 «هترضمو اهب داقتعالا ةعفنم ّ ممألا عيمج ءاعدا ءاهل نيركنملا ججح

 .تاماركلا نم لقن اميف ةقيقحلا صيحمتو

 هنأ - يأرلا ئداب - يناثلا دلجملا يف خيشلا ثيدح قايس نم ودبي دقو

 نأ انب نسحي نكلو «نيركنملا ةلدأ حجري لقألا ىلع وأ تاماركلا ركني

 .ةياهنلا ىلإ لصن ىتح ثيرتن

 :ةماركلا فيرعت - (أ

 رهظي ةداعلل قراخلا رمألا اهنأب» :لاقف .ةماركلا ديشر خيشلا فرع

 رمألاو .دابعلا قوقحو ىلاعت هللا قوقحب موقي نم وهو حلاصلا دبعلا دي ىلع

 نوكلا نئس فالخ ىلع هئيجمب اهل هقرخ نوكي نأ امإ ةداعلل قراخلا

 فورعم ريغ يعيبط سومان تحت ًاجردنم رمألا سفنو عقاولا يف ناك نإو

 هيلع انيبن امهيلع ناك نيذللا بيذهتلاو ملعلا :لوألا لاثم .سانلا ةفاك دنع

 .اهدعب امو (”4 :ص) ناقرفلا :ةيميت نبا عم نراقو ءةحفصلاو هسفن ردصملا )١(
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 انديسل ىتوملا ءايحإ هنمو ...تبرتي ملو ملعتي مل هنوك عم مالسلاو ةالصلا
 تافشاكملا :يناثلا لاثمو «مالسلا امهيلع ىسوم انديس اصعو «ىسيع
 ةيناسنإلا حاورألاو ةيرشبلا سوفنلل نإف ءاهعوقو لبق رومألا ضعب ةفرعمو

 لزت مل ةنسلا هذه نكلو ...ةيحور ةنس هيف ىلاعت هللو رمألا اذهل ًادادعتسا

 , . سانلا رثكأ اهيلإ دتهي مل يتلا ةضماغلا رومألا نم

 ىلع اهنأب اهصخلو «تاماركلل نيتبثملا ججح ديشر خيشلا دروأ مث
 : نيبرض

 تايآلا هذه ديشر خيشلا لوأ دقو ءزيزعلا باتكلا يف ءاج ام :لوألا

 .ءايبنألا ريغل تاماركلا عوقو ىلع اهتلالد نع اهفرص ًالواحم

 خيشلا عبتتو ءاذه انموي ىلإ مهدعب نمو فلسلا نع درو ام : يناثلا

 :ديشر خيشلا لاق ."اهضعب مّلسو اهضعب لّوأف «ءكلذ يف يور ام
 مركأ هللا نأ ةميركلا تايآلا نم هب جتحي ام ىراصق نأ مدقت امم صلختف»

 يف سيلو «ةكئالملا مالكب ميرم ةديسلا مركأو ءحيحصلا ماهلإلاب ىسوم مأ
 هقلخ يف ىلاعت هلل نأو ءقلخلا يف ىلاعت هللا نئنسل ةفلاخم نيرمألا نيذه
 ريغ نم اهتدالوو ميرم لبحك ةفورعملا نوكلا ننس ىلع قبطنت ال تايآ
 هنإف ماهلإلا امأف .ًاددع نينس فهكلا لهأ ناذآ ىلع برضلاكو «لجرب نارتقا

 اهب اوصتخا ةمارك وهف «ةيلاعلا سوفنلا باحصأل رصع لك يف عقي لازي ال
 هجوب ءايبنألا ريغل تبثي ملف سانلل ةكئالملا مالك امأو .سانلا رئاس نود نم

 هزاوج ىلع لدت اهل ةيعطق ةمارك وهف ةيبن ريغ تناك نإف «ميرمل الإ يعطق
 ."7(. . .اهريغل

 لوقن ىتلا ىه هذهف نوكلا نئس نع ةجراخ تايآ ىلاعت هلل ناك اذإو
 يف نحن لوقنو» :لوقي ذإ هسفن ديشر خيشلا هملس ام وهو .ةماركلا :اهنإ

 «سفنلا ىوق» ةلأسم ىلع (7: ص١ يف هب تقلع ام انه رركأو (1117/1) رانملا ةلجم )١(
 .ةفسالفلا دنع

 .(هم07  ه2غمه/75و 589 - 5/١58؟) رانملا ةلجم :رظنا (9)

 .(488/5؟) هسفن ردصملا (9)

 ,ؤذ؛



 ىلع ةمكاح ىلاعت هتردق نأ ىلع لدت تايآ هقلخ يف ىلاعت هلل نإ ماقملا اذه

 هنأ مم نإ انلَحَو# :ىلاعت لاق دقو .اهب ةموكحم ال نوكلا نئس
 الو بسك هيف اهل سيل قلخلا ىف دوهعملا وحنلا ريغ ىلع اهلبحف 0
 ام ىراصقف هيف نحن امم دعي ناك نإف هل ةهراك تناك لب ءام هجوب لمع

 هب لالدتسالاب هريغو يكبسلا دارم وه اذهو ءهلثم عوقو زاوج هيلع لدي
 ةدهاشملاك يعطق ليلدب الإ تبثي الف «لعفلاب عوقولا امأ «يتأي امم هوحنبو

 ةلأسم يف لوقيو ."”2...ًايقيقح ًارتاوت رتاوتملا ربخلا وأ نآرقلا صنكو

 دنسب  امهنع هللا يضر  رمع نبا رثأ يدنع تبث اذإ يننأ ىلع» :توبثلا
 «قيرطلا نع يحنتلا دسألا ماهلإب اهب هللا همركأ ةمارك هدعأ ينإف حيحص

 هذه لثم نإف « ؛قلخلا يف ىلاعت هننسل ةفلاخم هيف نإ لوقأ ال نكلو

 تاومجعلا يف دوهعم ةبلاغلا ةيعيبطلا تاداعلا هيضتقت ام فالخي تاماهلإلا

 ( . . .ًاضيأ ناسنإلا يفو

 قرطلا ىلإ فاضيف حيحصلا دنسلاب ةماركلا توبث وه نآلا هديرأ يذلاو
 .رتاوتلاو نآرقلا :ديشر خيشلا اهنيب يتلا

 .ديشر خيشلا نم ماهفتسا ىلإ جاتحت يتلا يهف نئسلا ةفلاخم ةلأسم امأو

 . .ةدرطم ةتباث ننس ىلع نوكلا اذه ماظن ماقأ دق ىلاعت هللا نإ) :لوقي هنإ
 اذهو .'*”43) ابوح هللا تنسب دي نأو ابدت هلأ ِتّنُسِب دحي نلف# :لاقو

 رتاوت وأ ...ةدهاشم نم هلثم يعطقب الإ هل ضراعم ال يعطق صن

 وأ حيحصلا رئاوتلاك يعلق ليلدب تاماركلا تابثإ نكمأ اذإو ...حيحص
 .©«. . .ةضهان تابثإلا ةجح كانهف «حيرصلا ينآرقلا صنلا

 تاماركلا عوقو زاوج مدع ىلع لدت ةيآلا نأ ديشر خيشلا ىري لهف

 )١( ةيآلا «نونمؤملا ةروس )00(.

 رانملا ةلجم (؟) )541/5(.

 .(551/5) هسفن ردصملا 0

 .(57) ةيآلا ءرطاف ةروس (5)

 .(556/؟) رانملا ةلجم (©)
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 ءايبنألا تازجعم ىف لوقلا ام نكلو «ةينوكلا نئسلاو ةداعلل قرخ يه يتلا

 قرفي نأ دحأل سيلو ؟انيأر امك نئسلا هذهل ةفلاخم تعقو دقو ءاهتبثي وهو
 ماظن يف داتعم وه امل ليوحتلاو ليدبتلا لصأ يف ةماركلاو ةزجعملا نيب

 .نوكلا

 قيضي نأ ديري هنأ الإ ءايلوألا تامارك ركني ال ديشر خيشلا نأ قحلاو

 ام وهو - ًاضيأ ديري هنأ امك ؛نيذوعشملاو نيلاجدلا هجو يف هقلغي وأ بابلا

 الإ مهنيد ةحص ىلع نوجتحي ال نيذلا باتكلا لهأ ةجح در هب حرص

 دنس الو .مهدئاقع ىلع ناهرب مهل سيلو  تاداعلا قراوخ  بئاجعلاب

 تبثي مل نآرقلا نأب نيملسملا ىلع نوجتحيو لب ءمهباتك ةحص ىلع رتاوتم
 يهلإلا ملعلا نوري الو ءايبن سيل نذإ وهف «قراوخلاو بئاجعلا ِخك انيبنل

 ًاميتي ىبرت يمأ لجر نم اهتسايسو ممألا نيوكتو ةيندملاو ةينيدلا عئارشلاو

 ىلع ًاناهربو ًايهلإ ًادييأت هلك اذه نوري ال «ةيمأ همأو ءالهج ةيلهاج يف

 يف اهنولقني يتلا تاياكحلا كلت وه مهدنع ناهربلا امنإو ءًٌايعطق هقدص

 ."'"'اهنم مظعأ مهتنهك نع نوينثولا لقنيو مهيسدقم بئاجع
 ننسلا هدارم نأب كلذ ديشر خيشلا رسفيف : اهتفلاخمو ننسلا ةلأسم امأو

 دهاشم ةيداملا ننسلل ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تايآ ةفلاخم نأل ةماعلا

 انل لقي مل هنأ الإ "'ديشر خيشلا لوقي اذكه  زيزعلا باتكلا صنب لوقنمو
 .ةصاخلا ىرخألا نئسلاو ةماعلا نئسلاب دصقي اذام

 نيببسلا نيذهل تاماركلا نم ًاددشتم ًافقوم ديشر خيشلا ذختا دقل

 ال ءرطخ لك نم ةنوصم هدنع تناكف «ءايبنألا تازجعم امأ ءامهركذ نيذللا

  هذختا دقف تاماركلا نم ددشتملا فقوملا اذه امأو "”كشلا اهيلإ قرطتي

 اهنأ :كلذ ربكأو «اهب داقتعالا ررض» :هيمسي امم هيف عقوأ امل - ًاضيأ

 هللا ديحوت يهو ىربكلا دئاقعلا ةدعاق تلزلزو تاعانصلا نم ةعانص تراص

 )١( رانملا ةلجم )91/11 -/4١9(.

 )0( هسفن ردصملا )9119/11(.
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 اهنمو .'"”ربكألاو رغصألا كرشلا نم بورض يف سانلا تعقوأو ىلاعت
 راكنإلا زوجي ال هنأل تابجاولا ميرحتو تاقبوملا ةحابإ ىلإ تدأ اهنأ : ًاضيأ

 اذلو ةيقيقح ال ةيروص يه مهنم دهاشت يتلا ةيصعملا نأل ءايلوألا ىلع

 ةمارك اهنيع تبلقنا هنأ دقتعاف رمخلا برشي مهدحأ تيأر اذإف ءاهليوأت بجي

 ةكمب يلصي هنأ دقتعاف ةالصلا كرتي هتيأر اذإو ءالسع وأ ًانبل تراصف هل

 :كلذب هومهتا نيذلا ىلع درلا يف يودبلا ديسلا لوق نم ًاذخأ

 ةكمب يلصأ ينأاوملعيملو اهتكرت يتالص اولاق اتدنض يفو

 ("”ةقيرطلا لهأ باطقألا ةداسلا عم  ًامئاد تيبلا يف سمخلا ةالص يلصأ

 «نيملسملا داقتعا ىلع ررض نم ديشر خيشلا هركذ امم  هريغو اذه

 .تاماركلا ةلأسم هيلإ تلآ ام ببسب

 تاداعلا قراوخب هنع ربعي ام نأب لوقن ال اننإ) :ديشر خيشلا لوقيو

 عقاوو زئاج هنإ لبق نم انلق امك «نآلا لوقن لب عقاو ريغ الو زئاج ريغ

 قراوخلا يف ةروصحم تسيل ءايبنألا اهب هللا ديأ يتلا تايآلا تناك نإو

 نم يضرغ نأ هللا ملعيو» :لوقيف هفقوم نم هضرغ نيبيؤ ."”2...ةينوكلا
 نيب زييمتلا ىلإ هدابع داشرإو ىلاعت هللا نيد ىلع ةظفاحملا ليوأتلا باب حتف

 .(0(. . .ماهوألاو قئاقحلا

 هللا ءايلوأل ةحيحصلا تاماركلا تبثي ديشر خيشلا نأ رمألا ةصالخو

 ىف كلذ انل ىكحي امك تاماركلا باحصأ نم هسفن هنإ ىتح :نييقيقحلا

 ةنسلا لهأ روهمج بهذم ىلإ عجرن انههو» :لوقيو «(رهزألاو رانملا»

 .©06. . .ةزئاج ةماركلا نإ :لوقنف

 )١( رانملا ةلجم )5/١١ - ١١75(.

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (6)

 .(417/11) رانملا ةلجم (*)

 .(557/9) رانملا ةلجم (5)

 ١55(. :ص) رهزألاو رانملا (0)

 .(187/5و ”041ا//9) ًاضيأو )١١7/5( رانملا ةلجم (5)
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 :ةماركلا ىوعد يف ةليحلا - (ب

 كلذ نمف .«بذكلاو ليحلاب عقت تراص ةماركلا نأ ديشر خيشلا نيبيو

 يف فوطت ءادهشلا حاورأ نأ  نيحلا كلذ  نييرصملا فولأ نيب جار ام

  رهزألا ءاملع ضعب ةليحلا كلت فشك دقو «ىرقلا ىدحإ ىف ةبق ىلعأ

 نيقزترملل ةعونصم ةماركلا هذه نأ مهل نيبتف كانه ىلإ دحاو ريغ بهذف

 نوفوطي لاجر لالظ وه امنإ ةبقلا يف ىري يذلا نأو ةندسلا نم كانه

 ءاهالعأ نم ىوكلا يذاحي ناكم يف ةبقلا لوح ليصألا تقو نيقزترملل

 صوخش مهنأ لاجرلا نم مهمكح يف نمو لافطألاو ءاسنلا ةندسلا مهويف

 يف سانلا نوعلطي مهنأ يهو ىرخأ ةليح فشتكا هنأ مهضعب دازو ءادهشلا

 ريغتي مل ديهش سأر هنأ نومعزي ليوط رعشب وسكم سأر ىلع كانه ربق
 ةميدق ةمجمج وه اذإف سأرلا ىلإ لصو خيشلا نكلو «هيلع نورقلا رورمب

 ."”ءارغ وأ غمص وحنب ًاثيدح اهيلع قصلأ دق رعشلاب اذإو ةيلاب
 نم ّدع امم بارشلاو ماعطلاب قلعتت تاياكح ًاضيأ ديشر خيشلا ىورو

 ."”بذكو ليح الإ وه امو «تاماركلا

 خيشلا فقو يتلا ةبذاكلا تاماركلا نع ثيدحلا نع  كلذب ىيفتكنو

 رحسلا نيبو هذه نيبو «ءايبنألا تازجعم نيبو اهنيب ديشر خيشلا قيرفت

 .ةذوعشلاو

 :ءايقشالا قراوخو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تازجعم نيب قرفلا - (ج
 :يناثلاو «ءايبنألا تايآ :ىلوألا :بتارم ثالث ىلع تاداعلا قراوخ

 ."”ناهكلاو ةرحسلاك ءايقشألا قراوخ مث ءءايلوألا تامارك

 امكو  هنإف ءدحاو سنج نم ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تايآ نأ قحلاو

 5١1/7 5١85(. رائملا ةلجم قلد

 .اهدعب امو (7567'/) رانملا ريسفت :رظنا (9)

 .(8 :ص) تاوبنلا :ةيميت نبا :رظنا (*)

 ,,ىئ25



 نحن :نولوقي مهنإف «ءايبنألا تازجعم نم ءايلوألا تامارك دعت لبق تركذ

 نم مدقت ام ًاضيأ كلذ لثمو .ءايبنألا قيرط عابتاب كلذ انل لصح امنإ

 تازجعم لثم ىلإ طق غلبت ال ءايلوألا تامارك نإف كلذ عمو ''"صاهرإلا

 يف نوغلبي ال مهنأ امكف لوسرلاو يبنلا نود يلولاف «نيلسرملاو ءايبنألا

 ."'مهتايآ غلبم مهتامارك غلبت الف «مهغلبم باوثلاو ةليضفلا

 عبت - ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تايآ نيب ًاقورف ديشر خيشلا ركذ دقو

 «ةفيعض قورف اهوركذ يتلا قورفلا نأ قحلاو  مهتقرفت يف نيملكتملا اهيف
 ةنورقم نوكت الف اهب ىدحتي ال وأ ءاهبحاص اهيفخي ةماركلا :مهلوقك

 وهو ًاحيحص ًاقرف ركذ ديشر خيشلا نأ الإ :«"””رركتت ال اهنأو ةوبنلا ىوعدب
 اميف نوكت امنإو ىتوملا ءايحإك ةزجعملا غلبم غلبت ال ةماركلا نإ) :هلوق

 نوكي نأ زاج ام) روهشملا لوقلل ًافالخ ةفشاكمو ضرم ءافشك كلذ نود

 .(02...(يلول ةمارك نوكي نأ زاج يبنل ةزجعم

 ًارثأ الو ًاثيدح تسيل ةرابعلا» :ديشر خيشلا لوقي ةرابعلا هذه نعو
 تثدح دق ةيالولاو ةماركلاو ةزجعملا نم تاحالطصالا هذهو «ةباحصلا نع

 اهوقلتف سانلا ىوه تقفاو ,خياشملا ضعبل ةملك يه امنإو .مهدعب نم

 اميف لاثمألا اهب تراسو ةينيدلا دعاوقلا ليبق نم مهدنع تراصو لوبقلاب

 نم ملعلاو فوصتلا خويش يف مدعن مل اننأ هللا دمحنو ءمهنيب

 .7(. . .اهركنأ

 قرفلاك «ءايبنألا تايآ ءايلوألا تامارك غلبت الف حيحص قرفلا اذهو

 ةديؤم ءايلوألا تامارك نإف ء«ءىش نم نكي امهمو ء«ءايلوألاو ءايبنألا نيب

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )

 نيدلا لوصأ :يدادغبلا :ًاضيأ رظنا و 7١١ 4235١5 :ص) يدمحملا يحولا :رظنأ ()

 )١4/5”7  775١(. ةيعفاشلا تاقبط :ىكبسلاو ١754 ١78( :ص)

 ١ ,(579- 501/5) رانملا ةلجم (؟)

 )١١9/٠١(. هسفن ردصملا (©)



 رهظيل «مهريغو ناهكلاو ةرحسلاك قراوخلا نم ءايقشألل ثدحي ام وه قرفلا

 :عبارلا بلطملا

 ءايقشالا قراوخو ءايبنالا تايآ نيب قرفلا
 ةجراخ ءايبنألا تايآ نإف هللا دمحب روسيم نيفنصلا نيذه نيب قرفلاو

 رشبلا ىف ةدوهعم اهنإف ءايقشألا قراوخ فالخب نجلاو سنإلا رودقم نع

 عالطإو ' «نجلا نم عمسلا قارتساكو هل هضيرمتو ه هريغل رحاسلا لتقك

 امع مهرابخأ فالخب ءاهضعب يف أطخلاو بذكلا عم ناهكلا نم مهئايلوأ

 .©90هيطايشلا هيلع رهظت ال اذهف نورخدي امو نولكأي

 فالخب ًادبأ اهتضراعم نكمي ال هنأ ءايبنألا تازجعم صئاصخ نمو
 0( 0 هزم 3 . :
 .'' ”مهريغو ناهكلا ءالؤه سنج نم ضراعت يتلا قراوخلا هذه

 .نيسنجلا نيذه نيب ًاقورف ركذ دقف ديشر خيشلا امأو
 لوقي امكو هنإف «قراوخلا هذه هيلع رهظت نم لاحب زييمتلا :اهمهأ

 لكأك مالسإلا ةمئأ قافتاب ةيصعم مهنع لقني ام ضعب نأ» :ديشر خيشلا

 ءاقلإك هلوازو هلواح نم لكل نرمتلاو دوعتلاب لصحي اهضعبو « ةيح تايحلا

 دقف ةيراضلا عابسلا نم وندلاو رانلا لوخد امأو ...قهاش نم هسفن لجرلا

 نيدلا ءاملع نأ مولعمو «كلذ ريغو ةذوعشو ةليح نوكي دقو ةمارك نوكي

 ليبس كلاس حالصلا رهاظ نم ردصت نأ ةمارك قراخلا نوكيل نوطرتشي

 ."00...كلذك اوسيل كلذ مهنع روهشملا ةيعافرلاو «ىوقتلا

 يبنلا عم دجوي املثم ضقانملا عم دجوي نأ زوجي الف «ضقانم فلاخملاف

 .(ل75 لع ئه :ص) تاوبنلا : ةيميث نبا :رظنا )غ5(

 ت6 :ص) هسفن ردصملا )0

 7”ْءى



 "كرشلاو ملظلاو شحاوفلا ىلع قراوخلا هذهب نونيعتسي ءايقشألاف «قداصلا--

 لهأ هلعفي ام سنجلا اذه نمو «ةوبنلل ضقانم هلك اذهو «لطابلا لوقلاو

 قرفلاف «"'”راجفلاو ناهكلاو ةرحسلا قراوخ سنج نم ىهف «ةيعافرلا ةقيرطلا
 اذه لاعفأو ءاذه تافصو اذه تافص سفن يف ءمهريغو ءايبنألا نيب لصاح

 تايآو اذه تايآو ءاذه ربخو اذه ربخو ءاذه رمأو اذه رمأو ءاذه لاعفأو
 , "01ه

 اهنأ امك «ملعتت ةعانص رحسلا نأ :وهو ًايناث ًاقرف ديشر خيشلا ركذو

 :لاقف .قئاقحلا ةروص يف هل ةقيقح ال ام يري لييختو لطاب عادخ ًاضيأ

 نم رحسلا نإ نيملكتملا نم لاق نم ةئطخت بابلا اذه يف هنايب قبس اممو»

 تاماركو ءايبنألا تازجعمل عماجلا سنجلا وه يذلا تاداعلا قراوخ

 نارقلا صنب تبث امك ميلعتلاب ىقلتت ةعانص رحسلا هنأ مهتافو «ءايلوألا

 .©20(.. .رابتخالابو

 هيلع نرمتو هملعت نمل رسيتم هسنجو رحسلا نإف حيحص قرف اذهو

 .نجلاو سنإلا رودقم نع ةجراخ اهنإف «ءايبنألا تايآ فالخب

 .8 :ص) تاوبنلا : ةيميت نبا :رظنا قلدإ

 ١17(. :ص) هسفن ردصملا (0)

 .("11/8/) ًاضيأ رظنا و «(57/4) رانملا ريسفت (0)

 7و



 :نماثلا ثحبملا

 :ديهمل

 ثحبب «قالطإلا ىلع مهلضفأو نييبنلا متاخ درفي نأ بسانملا نمو

 نيب هنأ ذإ ًاحيحص ًاكلسم لك انيبن ةوبن» يف اضر ديشر كلس دقو « ١ لقتسم

 نع باتكلا لهأ نايدأ ةيافك ةهبش درو ِكَك يبنلا اذهل ملاعلا ةجاح الوأ

 «ةوبنلا هذه قدص ةلدأ نيب مث «ةلاسرلا هذهل ملاعلا دادعتسا نيب مث ءهتلاسر

 هضرعأ ام وهو .ةلدألا هذهب هتوبن تبثت مل ام هلبق يبن ةوبن تبثت ال هنإ ىتح

 .ةيلاتلا بلاطملا يف

 :لوالا بلطملا
 لَك نيلسرملا متاخ ةثعبل ملاعلا ةجاح

 هذهل ملاعلا ةجاح - ِخلكَي انيبن ةوبن تابثإل ًاديهمت  اضر ديشر نيب
 يف مالسإلا روهظ لبق يناسنإلا ملاعلا ناك :لاقف .اهل هدادعتساو ةوبنلا

 ىعادتو «قالخألا داسفو «نتفلا نم تاملظو «ةساعتلاو ءاقشلا نم ةرمغ

 عونلا اذه ييحي نأ مويقلا يحلا دارأف ءاهناينب عدصو ةقباسلا ةيندملا ناكرأ

 هللا ءاش ام ىلإ ىقبيو تبثي «ةمكحلا نم ساسأ ىلع هتيندم ميقيو ةبيط ةايح

 «ةميوقلا ةرطفلا لصأ يف هل وه دعتسملا هلامك ناسنإلا هب غلبيو «ىلاعت

 ,,ى4



 ملاعلا هب تفاطو هتلمحف ةيبرعلا ةمألا يف مالسإلا هؤانث لج هل رهظأف

 برقأ وه وأ رصبلا حملك ناك امف «ةيندملا نم هل قبس امب هلوبقل دعتسملا

 ىلإ ممألا ةجاح نايب» :لوقيو .''02...برغملاو قرشملا هرون مع ىتح
 اميس ال «مالسإلا لبق ممألا خيرات ةفرعم ىلع فقوتي يدمحملا حالصإلا

 مالسإلا ةياده نع ينغي ام مهبتك يف نأ نوعدي نيذلا باتكلا لهأ خيرات

 ىف هدبع دمحم هخيش ةرابع ىلإ اضر ديشر دنتسيو .200.. .هحالصإو

 ىلإ ةسام ضرألا ناكس ةجاح تناك فيك» :لوقيف ةجاحلا هذه فصو
 ةحيصو ..مشاغلا مهناطلس دعاوق لزلزتو كولملا شورع زهت ةعراق

 ناسنإلا ميقي دشر ىلإ مهب "”بؤت ةلمجلابو ...نيلفاغلا جعزت ىحصف
 ءهلامك هكولسب غلبيل '*”4َلِيتلَأ ُهَنْيَدَه اَنِإ9# :هل هللا اهنس يتلا قيرطلا ىلع

 يف اضر ديشر لصفو .””2...هل نيرادلا يف دعأ ام ىلإ اهجهن ىلع لصيو

 ىندتلا نم اهيلإ تلصو دق نامزلا كلذ لود تناك ىتلا ةلاحلا نايب
 ْ 020 .طوقسلاو

 نإ) :  لوقي امكف  ةلاسرلا هذه ةيادهل رصعلا اذه لهأ ةجاح امأو
 يف ًاناعمإ اهدشأ ىتح «هتياده ىلإ اذه انرصع يف تدتشا دق ممألا ةجاح
 ."”«هتقيقحب اًلهجو «هتياكن يف ًاجاجلو هتوادع

 يتلا لحارملل (روطتلا» ةمق تناك ةثعبلا هذه نأ اضر ديشر ىريو

 يتلا لحارملا نم ةلحرم اهتوعد لوبقو اهل دادعتسالاف «ةيرشبلا اهب ترم

 نس» ةيرشبلا تغلب املف «جردتلاو يقرتلا ةنس ىلع ةيناسنإلا اهيف تراس

 يأ و ةديدجلا ةيادهلا كلت ىلاعت هللا اهبهو لقعلا نم دحلا اذهو «دشرلا

 ىلإ اهتامدقم نم لصت نأو ءاهكردت نأ لوقعلا ةوق نم غلب يتلا لئالدلاب

 )١9/7/5(. رانملا ةلجم (؟١)

 .(88”7 - 759/0) هسفن ردصملا (')

 .(04 :ص) تادرفملا .هل أيهت يأ اذكل بأ :بؤت (9)

 .(") ةيآلا «ناسنإلا ةروس (4)

 .(27:98/6) رانملا ةلجم (©)

 ١٠+ 4١(. :ص) يدمحملا يحولا (5)
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 اهتناكمو ةيسفنلا مهتالاح مئالت اهتايآو ةقباسلا تاوبنلا تناك دقو ءاهجئاتن

 مدقتب ةمأ نم ىلوأ ةمأ تناك ممألا يف توافتي دادعتسالا ناك املو «ةيلقعلا

 ةمألل ًامامإ نوكت نأب ةريدج ةمدقتملا ةمألا كلت تناكو ءاهيف تاوبنلا دهع

 ."7قلخلا ىف هللا ةنس «ةرخأتملا

 ءايبنألا نم هقبس نم تايآك تسيل ةثعبلا هذه ةيآ نإف كلذ ىلع ةَءانبو

 يف لقعلاو ملعلا دعاوق ىلع ةمئاق هتلاسرو دمحم ةوبن لعج ىلاعت هللا» نأل

 دشرلا نس يف اهب نولخدي اوؤدب دق رشبلا نأل ءاهعوضوم يفو اهتوبث

 مهؤاقترا لمكي ال لب «نوكلا ننس يف فولأملا ماظنلل ةفلاخم ةبيجع رومأ

 يظفللا هزاجعإبو همولعو هتيادهب رشبلل زجعملا هباتك وهو هتوبن عوضوم

 يقرتلا ىلع رشبلا يبريل «ةيتآلاو ةرضاحلاو ةيضاملا بيغلا ءابنأبو «يونعملاو
 نيب لصفلا اذه «لامكلا نم هل نودعتسم مه ام ىلإ لالقتسالا اذه ىف

 :هلوقب ِلِلَي ىبنلا هنع ربع دق «ةيقابلا ةماعلا ةوبنلاو ةيضاملا ةصاخلا تاوبنلا

 امنإو ءرشبلا هيلع نمآ هلثم ام تايآلا نم يطعأ دقو الإ يبن ءايبنألا نم ام

 موي اعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف ىلإ هللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ يذلا ناك
 نبا . . "”«ةمايقلا

 اضر ديشر اهتبثيف لَك يبنلا دي ىلع ترهظ ىتلا ةينوكلا تايآلا امأو
 .ًابيرق هارن فوس ًايأر اهيف هل نأ الإ

 هلي انيبن ةثعبل ملاعلا ةجاح هريرقت ىلع ًاضارتعا اضر ديشر درويو
 نيد يأ «نايوامس نانيد ايندلا ىف ناك هنإ :ليق اذإف» :لوقيف هيلع بيجيو

 ينغي ناكف «ليجنإلاو ةاروتلا :امهو نايهلإ ناباتكو «ىراصنلا نيدو دوهيلا

 اميقي نأ نيباتكلا ةلمحو نينيدلا ءاسؤر ىلاعت هللا ماهلإ ِةِكي دمحم ةثعب نع

 .فرصتب (؟946 1/0 رانملا ريسفت )غ0(

 .(١7:ص) هجيرخت قبس قفز

 48١(. 049 :ص) يدمحملا يحولا ةرفز
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 : باوجلا يف لوقن .كلذ ىلإ سانلا نوعديو ءامهطارص ىلع اريسيو امهلوصأ
 نم نود ةاروتلاب نوبطاخملا مهو «ليئارسإ بعشب ًاصاخ ناك دوهيلا نيد نإ

 مهنامز يف مهدحو مهتيادهل حلصي باتكلا اذه نأ ىلاعت هللا ملعل «مهاوس

 يف ليئارسإ وئب دسفأ كلذ دعبو .ىمسم لجأ ىلإ هدعبو هيف لزنأ يذلا
 . . .مهباتك اوقرحأو مهرايد اوبرخو مهوبسف نيينثولا مهيلع هللا طلسف ضرألا

 ام عيمج ال هب اوركذ امم ًأاظح اوسن دوهيلا نأب هباتك يف انربخأ هللا نأ الولو

 ضعبب موقت ةجحلاو ةاروتلاب لمعلا مدعب مهيلع جتحا هنأ الولو «هب اوركذ
 انقثو الو مهبتك نم ةدحاو ةملك انقدص امل هلك هب موقت امك ىلاعت هللا مالك

 لعجي مل ىلاعت هللا نأ :لوقلا لصاحو .مهتعيرش ماكحأ نم دحاو مكحب

 فيكف ةرطفلا لامك ىلإ رشبلا عيمجل ةدشرم ةماع ةياده اهعرش لذنم ةاروتلا

 ؟أرط ام سانلا ىلعو اهيلع أرط امدعب كلذل حلصت

 هتنايد امنإو ديدج نيدب تأي مل هنإف مالسلا هيلع حيسملا ديسلا امأو

 رهاوظ ىلع اودمج دوهيلا نأل المكم ناك هنكلو «ةاروتلا هتعيرشو ةيدوهيلا
 . . .«ةلاضلا ليئارسإ فارخ ىلإ» هللا هلسرأف «نييداملاك اوراص ىتح ةعيرشلا

 ةدعاسم مث 7 رلوب ميلعتب ابوروأ يف ترشتنا يتلا «ةيسلوبلا ةنايدلا» امأو

 يف ًاقباس هانلق ام ىلع قبطنت ال يهف ...كولملا نم هدعب نمو نيطنطسق

 ؛ةرخآلاو ايندلا ةداعس ىلإ مهتيادهل لسرلا لاسرإ ىلإ رشبلا ةجاح هجو
 يه امنإو «ةرطفلا دعاوق نم ةدحاو ةدعاق اهيف سيلو دسجلاو حورلا ةيبرتب

 هنأو هنولوقي يذلا هجولا ىلع حيسملاب ناميإلا وهو ءدحاو ءيش نع ةرابع
 ."”(...ةعيرشلاب لمعلا ىلإ ناميإلا اذه عم ةجاح ال

 يبنلا ةثعب نع ًاينغمو ًايفاك نينيدلا نيذه دوجو نكي مل نذإو
 لَم متاخلا

 ًادوهج لذبو «حيسملا ةذمالت ةبراحم دعب ناميإلا ىعدا «نييراوحلا ةذمالت دحأ :وه )١(

 اهتأشن ةيحيسملا :ريبينيج لراش :رظنا .كلذ يف حجنو «ةيحيسملا ريوطت يف ةريبك

 ةيرصعلا ةبتكملا .ط «دومحم ميلحلا دبع .د ةمجرت اهدعب امو (١١١٠:ص) اهروطتو

 .ءانوربب

 .(م# ع _ "م /ه) رانملا ةلجم (؟)

0/١ 



 ١ :انيبن ةثعبل ملاعلا دادعتسا

 هجو ىلع ءانب  ةمتاخلا ةلاسرلا هذهل ملاعلا دادعتسا ديشر خيشلا نيب مث

 انللدتسا اذإف ءهل دادعتسالا مهيف دلوت ءيشلا ىلإ سانلا ةجاح» :لاقف  ةجاحلا

 ىلاعت هللا هلسري ماع حلصمل ممألا دادعتسا طبنتسن نأ انلف لولعملا ىلع ةلعلاب
 لولعملاب انللدتسا اذإو «حالصإلا كلذ ىلإ ممألا ةجاح ةدش نم ممألا ةيادهل
 وهو ء«طبنتسم يرظن ال دوهشم يدوجو انهه هنأل حضوأ ليلدلاف ةلعلا ىلع

 يحورلا حالصإلا اذه عقاوملاو تاغللاو نايدألا يف اهفالتخا ىلع ممألا لوبق

 ,ماهلإلاو يهلإلا يحولاب «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ءاج يذلا يعامتجالا

 ناك ىتح اهلثم خيراتلا فرعي مل ةعرسب برغملاو قرشملا يف مالسإلا رشتنا دقف

 ةئامنامث دعب نامورلا كلم نم عسوأ هروهظ نم ةنس نينامث دعب مالسإلا كلم

 .©00...تاحوتفلاو بورحلا يف يضاملا خيراتلا ممأ مظعأ نامورلاو ةنس

 «ةمتاخلا ةلاسرلا هذه ىلإ ملاعلا ةجاح رهظي نايبلا نم ردقلا اذهبو

 عوقولا ىلع اليلد ةجاحلا تسيل - لبق تركذ امكو - نكلو ءاهل هدادعتساو

 .يلاتلا ثحبملا يف هارن ام وهو ؛هليلدب عوقولا اذه تابثإ بجيف

 لَك هتوبنب ناميإلا ةحص يف طرتشي ال» هنأ ىلإ اَلوأ ديشر خيشلا ريشي
 يسفنلا نانئمطالا اهيف يفكي لب نيملكتملا دنع فورعملا يلالدتسالا رظنلا
 290 نهيلإ اعد ام نسحو «ءهلاح ةفرعمب هقدصل

 ىلع لالدتسالا يف ديشر خيشلا اهضفر يتلا نيملكتملا ةقيرطف
 ءايبنألا ةوبن ىلع لالدتسالا دنع ًاضيأ انه اهضفري .هتافصو هللا دوجو

 .مهيلع ىلاعت هللا ىلص

 ,(ممو _ ”8ع/ه) هسفن ردصملا )١(

 .(37/؟9) رانملا ريسفت (6)

 ابو ؟



 نم معأ ةوبنلا تايآ» نأ ىلإ  ًاقباس راشأ امك  ًاضيأ ريشيو

 ىمست ال يهو «نيقباسلا ءايبنألا رئاشب هتوبن تايآ نمف «تازجعملا

 :يه ديشر خيشلا اهيلع دمتعا ىتلا لكي انيبن ةوبن تايآو .0)20. . .تازجعم

 :ميركلا نآرقلا :الوأ
 قدص ىلع ناهربو ةجح ىروقأ وه ميركلا نآرقلا ديشر خيشلا ربتعي

 «تالالدلا رهظأو ججحلا ىوقأ نآرقلا ةيآ نإ . ١ :لوقيف لَ انلوسر

 ."76. . .تانيبلاو تايآآلا نم ريثك ىلإ ةدشرمو ةلمتشم يهو

 ةيملعلا لالدتسالا قرط ىوقأل عماجلا»  نآرقلا يأ  هنإ :لوقيو

 لزنأ نم نوك رابتعاب ةيآو «ةريثك هوجو نم هسفن يف ةيآ هنوك ىلع «ةيلقعلاو
 ةلإلا مولعلا عاونأ نم نيش ملعتي مل ًيمأ ناك هناسل ىلع رهظو هبلق ىلع

 اذه لصفي مث ."".. .اهيلع لمتشا يتلا ةيخيراتلاو ةيعامتجالاو ةيعرشلاو

 ىلع لكي لسرلا هتاخل ىربكلا ةيآلا نإ» :لوقيف رخآ عضوم يف - لامجإلا
 هب مهيلع جتحا دقو «ةريثك تايآ ىلع ةلمتشم ةيآل اهنإو نآرقلا يه هتوبن

 لمتشا ام ضعبب ًاضيأ مهيلع جتحاو ءاوزجعف ءهلثم نم ةروسب مهادحتو

 يفو ؛ةيملع ةيآ هتلمج يف نآرقلاف «.. .بيغلا رابخأك تايآلا نم هيلع

 تايآلا تلاز امك لوزت ال ةمئاد يهو «ةينوكو ةيلقع ةريثك تايآ هليصفت

 رصع يف ناك نم ضعبب صتخت ال ةماع ءالثم ىسوم اصعك ؛«ةينوكلا
 لدأ يهو ءهرصع يف اهآر نمب ةصاخ ىربكلا ىسوم ةيآ تناك امك لوسرلا

 ملع وهف «يملع ةلاسرلا عوضوم نأل ؛ةينوكلا تايآلا نم ةلاسرلا ىلع

 مولع ىلعأ روهظف «قحلا ىلإ قلخلا ةياده هب دصقي بوسكم ريغ هب ىحوم
 ةرابعب ملع لك نع سانلا دعبأ  هموقو وه ناك ّيمأ ناسل ىلع ةيادهلا
 لبق نم نكي مل هنأ ىلع ءمهريغ تزجعأ امك هموق اهتغالبب تزجعأ
 نم لجو زع هللا نم هب ىحوم كلذ نوك ىلع لدأ ؛مهئاغلب نم ًادودعم

 .(56//51) رانملا ةلجم )١(

 .(580/8) رانملا ريسفت (0)

 ىو



 ريغ يهو «ىلاعت هنم هب ىحوم ةاروتلا نم هب ءاج ام نوك ىلع ىسوم اصع
 كلامم رئاس ىلع ىبرأ كلم راد يف اهب ءاج نم أشن دقو ءاهسفن يف ةزجعم

 ءارملاك اهيف ءارملا نكمي ال ةيعطقلا ةيملعلا ةيآلاف .عئارشلاو مولعلاب ضرألا

 ةردانلا رومألا نم ريثكب هبتشي داتعم ريغ بيرغ رمأ ىه يتلا ةينوكلا ةبآلا يف

 2300. . .هريغو رحسلاك ةيفخ بابسأ اهل يتلا

 المتشم هلازنإف. . ١. :ىنعملا سفن ىلع ًادكؤم رخآ عضوم يف لوقيو
 يمأ مكنم لجر ناسل لع اهريغو عئارشلاو دئاقعلل يليصفتلا مكحلا ىلع

 هدنع نم ال ىلاعت هللا دنع نم هنأ ىلع ةيآ حضوأو ليلد ربكأ وه مكلثم

 ني ارمَع مكحِف ْكْنَل ٌدَقَف» :ىرخأ ةيآ يف هللا رمأب لاق امك وه
 يف هلثم نم ءيش هيف ينع ردصي ملو نينسلا نم نيعبرألا زواج دل

 هتغالبو هتحاصف يف الو هبولسأ يف الو بيغلاب هرابخإ يف الو همولع

 ميلعلا نم يحوب الإ نوكي ال اذه لغم نأ 4© َتْدِقَحَت الثأ»
 .200.. .؟ميكحلا

 - ةيلقع ةيملع ةلالد انيبن ةوبن ىلع هتلالدو نآرقلا اذه زاجعإ ةجحو

 نأ نيملاعلا برب نمؤي لقاع روصتي ال ذإ) :  ديشر خيشلا لوقي امك

 اذه يف :يناعملا نم '*”عينسلا ردقلا اذه ىلع لمتشملا باتكلا اذه ردصي
 ءًاضيأ ملعتم الو يمأ لجر نم «ينابملا نم عينملا مظنلاو «عيدبلا بولسألا

 زجعب مزج دقو هب كيهان ءلجو زع برلا هب هصتخا ًايحو نوكي نأ الإ
 ,*هلثم نم ةروسب اوتأي نأب مهادحت مث ءهلثمب اوتأي نأ نع نجلاو سنإلا
 ىدحتملا نع رظنلا فرصب للي دمحم ةوبن ىلع ةلقتسم ةجح يدحتلا اذهف

 .000"2..وه ام هب

 )١( رانملا ريسفت )83/86(.
 .(15) ةيآلا «ءسنوي ةروس (9)

 )1١/8(. رانملا ريسفت (6)
 .(178/68) برعلا ناسل .ةعانسو ًاعونس عنس نم نسحلاو لوطلا نيب عماجلا :عينسلا )9
 .(78) سنويو :«(5) ةرقبلا : يتيآ ىلإ ريشي ()
 00/01 را 0
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 هنأ الإ ءءايبنألا قراوخ رئاسك «ةداعلل قراخ» رمأ وه نآرقلا اذه نإ

 خيشلا لوقي امكو - هنايبو هتغالب ىلع هزاجعإ رصتقي الو .اهاوقأو اهالجأ

 جرد ىمسأ هئاقتراو عيدبلا هبولسأ ىلع ًاروصقم سيل هزاجعإو» :  ديشر

 ريغ نم نيضاملا صصق هدرسو ةلبقتسملا تابيغملاب هرابخإ ىلعو ةغالبلا

 رشبلا بيذهت يف فراعملاو مولعلا نم هيلع لمتشا اميف لب « ءاهيلع عالطالا

 بجحل قراخ ,مظعأ مهداعمو مهشاعم رومأ يف مهحلاصم نايبو

 يونعملاو يظفللا زاجعإلا هجوأ ىلع ديشر خيشلا ثدحت دقل

 ةروس يف يدحتلا ةيآ نع هثيدح دنع ؛ عاونأ ىلإ اهمسقو زاجيإلاو لامجإلاب

 هجوو 0 سنوي ةروس يف همظنو هتغالبب يدحتلا نع ثدحت امك .'”ةرقبلا

 همولعو هريثأتو بواسأب نآرقلا ةياده ىلإ 'يدمحملا يحولا# يف مالكلا

ايبألا عيمج نع عيراتلا هظفح ام لك نم ىدهأ مولعلا هذه أ هنم ملعب
. 

 ىوقأ ةيحانلا هذه نم هزاجعإ نأو نيناوقلاو عئارشلا يعضاوو ءامكحلاو

 عيمج ىلع ةجحلا هب موقت 7 ىلاعت هللا نم ًايحو هنوك ىلع نيهاربلا

 0296. . .رشبلا كلا

 انيبن تايآ نيب نراق دقف «ةنراقملا ىلإ أجلي ام ًاريثك ديشر خيشلا ىرنو
 نمو ءاهتلالد ةوق ثيح نمو اهتقيقحو اهتاذ ثيح نم هلبق ءايبنألا تايآو

 يف نآرقلا رثأ نيب نراق دقف ءاهممأ سوفن ىف هتعبط يذلا اهرثأ ثيح

 نيملسملا سفن يف نآرقلا رثأ نيبو ليئارسإ ينب يف ةاروتلا رثأو برعلا
 وه ديِيَلَع دمحم هب ءاج ام : نأ ىلإ هلك كلذ نم صلخو ."”هيكرشملاو

 )١( رانملا ةلجم )؟5١8/5(.

 .(5758- )191/١ رانملا ريسفت :رظنا (0)

 .(9١ا9/-196/11) هسفن ردصملا :رظنا (6)

 .(155 1١758 :ص) يدمحملا يحولا (5)

 ١158(. ءالا ,5060:ص) يدمحملا يحولا (©)

 66ه



 هدانعتسا ضيف نم ال ءىلاعت هللا دنع نم هنأ ىلع يملع ناهرب
 0 علا

 ةينوك تايآ عوقو تبثي ديشر خيشلا نأ ىلإ ترشأ نأ قبس دقو
 لب ءهتلاسرو هتوبن ىلع ةجحلا ةماقإو يدحتلا اهب دصقي مل هنأ الإ ِةَك يبنلل
 ."”ىرخأ بابسأل كلذ ناك

 ىلإ لوصولل اضر ديشر خيشلا هذمتعي يذلا ةنراقملا جهنم نمو

 ةنراقملا نأ قحلاو «هتايآو انيبن لبق نييبنلا تايآ نيب ًاضيأ نراق هنأ «قئاقحلا
 كلت عم ه ةوقلا يف اهتجيتن يواستتو ؛ ةيملعلا ثوحبلا يف ةيرجتلا ماقم موقت

 ةوب تابثإل «ةنراقملا جهنم دمتعي ديشر خيشلا نإف كلذل .اهيلع ولعت وأ

 .يلاتلا ثحبملا يف نيبن امك كو انيبن

 :ةنراقملا :ًايناث

 نأ» :وهو «ءلئامتلا نوناق اهنم .لوقعلا ةهادب يف ةرقتسم نيناوق انيدل
 هل بجي ام هل بجيو ءرخآلا ىلع زوجي ام امهدحأ ىلع زوجي نيلثملا

 نأ ول :وهو :ىلوألا نوناق ًاضيأ انيدلو ."”(هيلع علتمي ام هيلع عنتميو

 وأ ةفصلا يف رخآلا ىلع امهدحأ دازو تافص وأ ةفص يف اكرتشا نيلثم
 .«©هبحاص نم مكحلاب ىلوأ وهف تافصلا

 عمجلاك نيلثامتملا نيب قيرفتلا نأ :وه رخآ نوناق نيذه نع جتنيو
 جنت ةيلقع ةجح ةنراقملا نوكت ةيلقعلا نيناوقلا هذه ىلعو .نيضقانتملا نيب

 ديشر دمحم خيشلا نراق دقف ساسألا اذه ىلعو ل درم ال ًاحيحص ًامكح

 )١( :ص) هسفن ردصملا ١157(.
 8١ - 4١(. :ص) يدمحملا يحولا (؟)

 .(07 :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا :رظنا (6)
 .ىلاعت هللا قح يف سايقلا اذه مدختسا دقف 1١5-١١9( :ص) قباسلا ردصملا :رظنا (4)

 مث «ءايبنألا قح يف سايقلا سفن مدختسا دقف )056/5  1١( ةنسلا جاهنم : :ًاضيأ رظناو
 .ةباحصلا قح يف

 7هك



 6 مل سب

 نأ :يه ةيلاع ةقيقح ىلإ لوصولل ءايبنألا نم هقبس نم نيبو هلي انيبن نيب
 .هلبق يبن ةوبن تبثت الف هتوبن تبثت مل اذإو ءهريغ نم ِهِلك انيبنب ىلوأ ةوبنلا

 - ىسوم نيبو انيبن نيب تناك ديشر خيشلا اهدقع يتلا ىلوألا ةنراقملاف

 لقاعلا نإف ءلوسرلا صخشب صاخلا لوألا امأف» :لاقف  امهيلع هللا ىلص

 مهيلع ليئارسإ ينب ءايبنأ خيراتو لَك دمحم خيرات فرع اذإ ركفلا لقتسملا

 هموق نأو «ةباتكلاو ةءارقلا ملعتي مل ًايمأ أشن دق ًادمحم نأ ىري هنإف «مالسلا

 ممألا خيراوتو للملا دئاقعب نيلهاج نيينثو نييمأ اوناك مهيف أشن نيذلا
 ةدعاقو مهدالب ةمصاع ةكم نإ ىتح .بدألاو ةفسلفلاو عيرشتلا مولعو

 ةراجتلاو جحلل لئابقلاو بوعشلا ةباثمو .«مهئاسؤرو مهئاربك ىوثمو مهنيد

 اهيف دجوي نكي مل اهل ةعباتلا اهقاوسأ يف ةغالبلاو ةحاصفلاب ةرخافملاو ءاهيف

 - مالسلا هيلع - ىسوم نأ اذه هاجت ىريو ...لبق نم هانيب امك ءهركفو

 ىف أشن لق «هتيادهو هتعيرش ىفو «هلمعو هملع ىف ءايبنألا كعلوأ مظعأ

 ةمكحو ًاملعو ًاعيرشت هاقرأو ضرألا يف بعش مظعأل كلملا تويب مظعأ

 كلملا اذه مكح يف هموق ىأرو ءرصم نوعرف تيب وهو ؛ةعانصو انفو

 ًاديهمت «مهؤاسن ايحتستو مهؤانبأ حبذت نيلذتسم نيدبعتسم رهاقلا يوقلا

 نيدم يف هيمح دنع نينس عضب ثكم هنإ مث «ضرألا نم مهوحمو مهتدابإل
 هب ءاج ام نأ يحولا وركنم ىري مث نمف  نولوقي امك ًانهاك وأ - ًايبن ناكو
 ميظع لقعلا ريبك لجر ىلع ريثكب سيل هبعشب ةصاخلا ةعيرشلا نم ىسوم

 نأ رظانلا ىري مث ...خلإ ةمكحلاو عيرشتلاو كلملا تيب يف ئشان ؛ةمهلا

 اوناك مهنأو ءاهب نيدهعتم ةاروتلل نيعبات اوناك ميدقلا دهعلا ءايبنأ رئاس

 الف «ءىرخأ مولع عم مهئانبأبو مهب ةصاخ سرادم يف اهريسفت نوسرادتي
 ًاضيأ ىريو «ةلضافمو ةنزاوم ركذ للي دمحم عم مهنم دحأ ركذي نأ حصي

 عرشب تأي مل "مهلك مهيلع هليضفتب حيسملا دهش يذلا نادمعملا انحوي نأ

 )١( ىّتم :رظنا )1١/1١1١(.

 الهال



 مهالعأو ءًاردق مهمظعأ وهو مالسلا هيلع ىسيع نأ ىري لب «يبيغ أبنب الو

 ةاروتلا ةعيرشل ًاعبات ناك لب «ةديدج ةعيرشب تأي مل ءأرثأ مهالحأو ءًاركذ
 ال هنإ :اولوقي نأ يحولا يدحاجل نكمأف ...اهماكحأ نم ليلق خسن عم

 ةعيرشلا رجح يف ئشان لقعلا يكز :ةرطفلا يكز هلثم لجر ىلع رثكي
 دهزلا هيلع بلغ «ةينانويلا ةمكحلاو «ةينامورلا ةيندملاو «ةيدوهيلا
 اذهب لوقن ال نيملسملا نحنو «ةيبدألا اياصولا كلتب يتأي نأ «ةيناحورلاو
 نوبسني مهنم فولأو «نويلقعلاو نودحلملاو نويداملا هلوقي امنإو «كاذ الو

 ,©06. . . ةينارصنلا بهاذملا ىلإ

 تانيبلا نإ :ةنراقملاو ضرعلا اذه دعب نيملسملا نحن هلوقن يذلاو
 نم مظعأ ةهبشلا نع دمحم رمأ دعبو «حيسملل تانيبلا نم مظعأ دمحمل

 نع دعبأ هتهبشو مظعأ هليلد اميف حدقلا زاج اذإف ؛ةهبشلا نع حيسملا دعب
 يف حدقلاف ءالطاب حيسملا يف حدقلا ناك ذإو ,ىلوأ هنود اميف حدقلاف قحلا

 ىلوأ ةيوقلاف اهنم ىوقأ اهريغ يتلا ةجحلا تتبث اذإو «نالطبلاب ىلوأ دمحم
 ."0تابثإلاب

 نيبو ماكحألاو دئاقعلا نم انيبن هب ءاج ام نيب ديشر خيشلا نراقي مث

 هتادابعو نيدلا دئاقع وهو :ىناثلا هجولا امأو» :لوقيف - هريغ هب ءاج ام

 «نايدألا نم نيدل دلقملا ريغ ركفلا لقتسملا لقعلا باتري الف .هماكحأو

 تافصب هفصوو «صقن لك نع ههيزنتو هللا ديحوت نم مالسإلا دئاقع نأ
 ةياده نايب نمو «ةينوكلا ةيملعلاو ةيلقعلا لئالدلاب اهيلع لالدتسالاو لامكلا

 هعيرشت نمو «لقعلل ةيقرملا سفنلل ةيكزملا هبادآو هتادابع نمو هب هلسر
 يف امم ىقرأ كلذ لك  يرشبلا عامتجالل يقرملا يروشلا همكحو ء«لداعلا

 اميف ةنراقملابو ."72...ديدجلاو ميدقلا دهعلا بتك رئاسو ليجانألاو ةاروتلا

 ديشر خيشلا لوقي «لسرلاو ءايبنألاب قلعتي اميفو هتافصو ىلاعت هللاب قلعتي

 )١( :ص) يدمحملا يحولا ١5  2208رانملا ةلجم :ًاضيأو )717/9/5 - 085.

 )9( -086/؟) ةنسلا جاهنم :ةيميت نبا :رظنا 65(.

 :ص) يدمحملا يحولا قفرفز 8(.
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 يف رظن نمو» :باتكلا لهأ بتك هب تءاج امو انيبن هب ءاج ام نيب ًانراقم

 رفس نم فسويو بوقعيو قاحسإو طولو ميهاربإو حونو مدآ صصق
 رافسأ رئاس يف ءايبنألا نم مهريغو ناميلسو دوادو ىسوم ةريسو «نيوكتلا

 يف ميظعلا قرفلا ىري نآرقلا يف صصقلا هذه أرق مث ءميدقلا دهعلا

 ىري ميدقلا دهعلا رافسأ يفف  «ماظعلا ءايبنألا ءالؤه ةريسب ءادتهالا

 رشبلا هقلخ ىلع مدنلاو لهجلا نم هب قيلي ال امب ىلاعت هللا فصو

 امم يصاعملا نم مهب قيلي ال امب ًاضيأ ءايبنألا فصوو ءمهنم ماقتنالاو

 ىلاعت هللا ةمكح نم نآرقلا صصق يف دجي ثيح نم «ىءوس ةودق وه
 هلسرو هئايبنأ فصو نمو ءهقلخ ىف هنئسو هلضفو هلدعو هتمحرو

 اهئراق ديزت ةنسح ةوسأو ةحلاص ةودق وه ام «لامعألا نساحأو «لامكلاب

 نم ريثك هيف ًاناتسب هبشت نيدهعلا بتك يف ءايبنألا رابخأف .ىدهو ًاناميإ
 هبشت نآرقلا يف مهرابخأو «تارشحلاو راهزألاو كوشلاو بشعلاو رجشلا

 كلت ىنج نم راتشملا لسعلاو «راهزألا كلت نم جرختسملا رطعلا

 هذه دقن يف رارحألا جنرفإلا ءاملع هبتك ام ركذ انه عدنو ...رامثلا

 ةاروتلا ميلعت رارضأ» باتك اهبرغأو اهرصخأ نمو ءاهيف نعطلاو بتكلا
 لقعلاو ملعلا ةفلاخم نم اهيف امو «''"زيلجنإلا ءاملع دحأل «ليجنإلاو

 ."”("”كلذ نم ٍلاخ نآرقلاو «خيراتلاو

 درو ام ةحصب نولوقي ال نيملسملا نأ وه ءانه هتبثأ نأ ديرأ يذلاو

 اننكلو ءهلسرو هللا تافصب قلعتي اميف باتكلا لهأ دنع ةسدقملا بتكلا ىف

 ءهذه ةلاحلاو ءايبنألا ءالؤهو بتكلا هذهب ناميإلا نكمي ناك اذإ :لوقن

 :رظنا .م1901 < اه١*19 ةنس ءرصم يف تاعوسوملا ةعبطم :سطو زلراشت :وه )١(

 .اهدعب امو ١18( :ص) ةسدقملا رافسألا :ةميعط رباص

 ةيملعلا قئاقحلا نيب ةنراقملا يف ياكوب سيروم هبتك ام :كلذ ىف ةديدجلا ثوحبلا نمو (90)

 «ةثيدحلا فراعملا ءوض يف ةسدقملا بتكلا :ياكوب سيروم :رظنا .ةسدقملا بتكلا يف
 نآرقلا ىلإ لخدم :زارد ةنراقم :ًاضيأ رظنا و .ةيبرعلا ةمجرتلا ءهرصم .«فراعملا راد
 1١7(. 97 :ص) ميركلا

 .(548-69 :ص) يدمحملا يحولا (9)
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 .نعاطملا هذه لك نم ملاس وهو ىرحأو ىلوأ هباتكو انيبنب ناميإلاف

 دقو «هلبق ءايبنألا تايآو انيبن تايآ نيب ًاضيأ ديشر خيشلا نراق دقو

 ."”كانه تلقنو تبتك امب يفتكأو انه هديعأ الف كلذ ىلإ ةراشإلا قبس

 يف انيبن هكرت يذلا رثألا وه ببسلا سفنل ديشر خيشلا هيف نراق رخآ بناجو

 .'"هلبق ءايبنألا رثأو هدعب نم هتمأ

 عيطتسي ال هنأ... :ديشر خيشلا لوقي امك - تانراقملا هذه ةجيتنو

 اهوبتك نيذلا نأو «هللا نم ىحو بتكلا كلت نأب ًايملع ًاناميإ نمؤي نأ دحأ
 «ىلاعت هللا نم يحو نآرقلا نأب نمؤي ال مث «هوبتك اميف نوموصعم ءايبنأ

 ."00. . .ىلاعت هللا نع هغلب اميف موصعم يبن ادمحم نأو

 :تاراشبلا :ًاثلاث

 لَم انيبنب تاراشب اهيف ةميدقلا بتكلا نأ ميركلا نآرقلا تايآ تتبثأ

 لوس ١ [يبَو# :ىلاعت لاقف ؛مالسلا هيلع حيسملا ناسل يلع همساب ركذ هنأو

 تملا يبل لوس لأ تويتي نذل :ىلاعت لاقو :«7دمَل هكنتأ ىدنَب ني لِي
 هع 0 يطل أَي ٍليججلاَو ٍةنرْوتل ف ْمُهَدْنِع اوك ٌمَنوُدَحي ىَِلَأ

 ةيآلا يفف 24. "ا ْمِهْيَلَع ُمْرَحمَو ِتبيَطلا ْمُهَل ٌلِخجَو ركدلا ِنَع
 هتعيرش فصوو هفصو ركذ :ةيناثلا ةيآلا يفو ءهمسا ركذ : ىلوألا

 يف اًليوط الصف دقعو ديشر خيشلا فقو ةيناثلا ةيآلا ريسفت دنعو
 هللا ةمحر ةمالعلا هدروأ ام ىلع هيف دمتعاو لَك انيبنب ةقباسلا بتكلا تاراشب

 كلذ قبسو ءهظفلو هلوطب همالك دروأ دقف «قحلا راهظإ» هباتك يف يدنهلا
 نامث يهو «تاراشبلا هذهل هللا ةمحر اهب دهم يتلا تامدقملاب ًاضيأ

 .ثحبلا اذه نم (/56:ص) رظنا (؟)

 .(156 16١ :صو ١58 :ص) يدمحملا يحولا :رظنا (1)

 .(088 :ص) يدمحملا يحولا (9)

 .(3) ةيآلا ء«فصلا ةروس (84)
 )/١61(. ةيآلا «فارعألا ةروس (6)

 ىلا



 :راصتخالا عم اهمهأ اهنم ُدروُأ "”تامدقم

 هنكلو ًايفخ ًالمجم نوكي رخأتملا نع مدقتملا يبنلا رابخإ نأ :ىلوألا

 .تامالعلاو نئارقلاب حضتي

 هيلع ىيحي وهو - ايليإ :ةثالث نورظتني اوناك باتكلا لهأ نأ :ةيناثلا

 الو  ىيحي - ايليإ وه سيل حيسملا دعب رخآ ًايبنو - حيسملاو - مالسلا

 ."”لطاب متاخلا وه حيسملا نأ ءاعداف «حيسملا

 دهعلا تاراشب نم ىراصنلا هب لدتسي ام نوركني دوهيلا نأ :ةثلاثلا

 ىوقأو رهظأ هذه نأ عم ٠ «مالسإلا يبنب تاراشبلا ىراصنلا ركني امك ميدقلا

 .ىراصنلا اهب جتحي يتلا كلت نم

 باتكلا لهأ ةمجرت ةلأسم يهو .«تامدقملا هذه مهأ يهو :ةعبارلا

 ليو ارا مهفي ام ردق ىلع نوكي يذلا ىنعملاب مهبتك صوصنل

 - اوفاضأ مهنأ امك ًانايحأ اهيناعمب بتكلا هذه يف ءامسألا تمجرت

 زيمي ام ىلإ ةراشإلا نود صوصنلا ضعبل ةيريسفت تارابع ةمجرتلا ةيلمع

 دهعلا يف ءاج ام :لوألا لاثمو .يلصألا صنلا نع ةيقاحلإلا ةرابعلا هذه

 ىسوم كانه تامف» :ميدقلا دهعلا بتاك لوق يف ةينثتلا رفس ميدقلا

 هللا لوسر ىسوم كانه تامف» :ىرخأ ةمجرت يفو ّ ””(برلا دبع

 تاراشبلا يف هللا لوسر ظفل لدب ولف «ةيبرعلا ةغللا ىف ناتمجرتلا ناتاهو

 ليجنإ ىفف :ليجنإلا نم رخآ لاثمو «ًابيرغ ناك امل رخآ ظفلب ةيدمحملا

 يفو «عوسب ملع امل" :فلؤملا لوق  كلذك ةيبرعلا ةمجرتلا يف  انحوي
 عوسي ظفل مجرتملا لدبف ؛ ”«برلا ملع املا - كلذك ةيبرع  ىرخأ ةمجرت
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 قحلا راهظإ :يدنهلا هللا ةمحر : : عم ثراقو 568((2  ؟9/:7) رانملا ريسفت :رظنا )١(

 .يواكلم .ط ١١١6( تا١٠ا/5:/8)

 19/١-75. :انحوي :رظنا (9)

 .(ه/4) ةينثت :ميدقلا دهعلا (9

 .(11417/8) رانملا ريسفت و )١١٠١/4- ١١١١(2 قحلا راهظإ :يدنهلا هللا ةمحر (54)

 ريسفت و )١١١7/4(2 قباسلا ردصملا :يدنهلا هللا ةمحر :رظنا و )١/5(«2 انحوي ةراشب (6)

 .(9//751) رانملا

 0ك



 هلك ىبنلا ءامسأ نم ًامسا اولدب ولف «برلا ظفلب حيسملا ىلع ملع وهو
 نمض ةقحلملا تارايعلا وهو : يناثلا رمألا لاثمو . . .ًاديعب ناك امل رخآب

 عوسي خرص ةعساتلا ةعاسلا ؤحنو» :هلوق ىف ىتم فلؤم هبتك ام - صنلا

 اذامل ىهلإ ىهلإ :يأ ؟ينتقبش اذامل يليإ يليإ ًالئاق ميظع توصب
 .بولصملا مالك نم تسيل ةيريسفتلا ةرابعلا هذه نأ بير الف 2'2؟ينتكرت

 نيدلا لهأ نم باعت ال مهدنع رومألا هذه نأ ىلإ ديشر خيشلا ريشيو

 ."”ناصقنلاو ةدايزلاب ءًادمع اوفرحو اولدب لب «كلذك اوسيل نمب فيكف

 يتلا تاراشبلا هللا ةمحر خيشلا نع القن ديشر خيشلا دروأ كلذ دعبو

 راهظإ» نع لقنو ءاهيف نعاطملا درو حرشلا عم ليجنإلاو ةاروتلا يف تدرو
 «لئاسملا ضعب قيقحتب موقيو ًانايحأ قلعي ناكو ءاهلوطب تاراشبلا «قحلا
 هانعم ققحف تاراشبلا هذه ضعب يف ةدراولا («طيلقرابلا» ةملك ىنعم ققح امك

 ."9ةيزيلجنإلا ةغللا ىف

 كردتسا هنإ لب «يدنهلا هللا ةمحر نع لقنلاب اضر ديشر فتكي ملو
 يذلا - ابانرب ليجنإ ىلع فقو دق ديشر خيشلا نأ كلذو .هملعي مل ام هيلع
 اهيف ةحيرص ةراشب هنم دروأ هنإف كلذلو  ةطساولاب هللا ةمحر خيشلا هنع لقن
 بايترا عضوم كلذ نأ ديشر خيشلا ركذو .«دمحم» ملعلا ِةْكَي انيبن مسا ركذ
 تايانكلاب نوكت نأ تاراشبلا ىف دوهعملا نأل ءابوروأ ءاملع نم نيثحابلا
 هركنتسي رمأ ىقب» :لاقف :ةبوجأ ةدعب كلذ نع باجأو .تاراشإلاو
 هحيرصت وهو راكنتسالا دشأ ًاينيد ال ًايملع ًاثحب ليجنإلا اذه يف نوثحابلا
 كلذ نوكي نأ لقعي ال :نيلئاق مالسلاو ةالصلا هيلع «دمحم يبنلا» مساب
 تايانكلاب نوكت نأ تاراشبلا يف دوهعملا ذإ مالسإلا روهظ لبق بتك
 ربخ يف ًاركنتسم كلذ لثم نوري ال نيدلا يف نوقيرعلاو ؛تاراشإلاو

 ريسفت و )4/*١١١(2 هسفن ردصملا :يدنهلا هللا ةمحرو 45/51(«2/) ىتم ةراشب :رظنا )00(
 .(7؟9//51) رانملا

 )١١١١/54(. هسفن ردصملا :يدنهلا هللا ةمحر (9)

 .(51/4/9) رانملا ريسفت (9

 لكك



 راد يف ىأر هنأ يزيلجنإ ةلاحر نع '''مريب دمحم خيشلا لقن دقو .ءيحولا

 لبق يريصحلا ملقلاب ةبوتكم ليجنإلا نم ةخسن ناكيتافلا يف ةيوبابلا بتكلا

 4دَمأ ثنا ىينَب ني قأي لور [كيبر» :حيسملا لوقي اهيفو ِةكَي يبنلا ةئعب
 نيملسملا نم دحأ نع لقني مل نكلو «فرحلاب نآرقلا صنل قفاوم كلذو
 يف نأ رهظيف «ةحيرصلا تاراشبلا اهيف ىتلا ليجانألا هذه نم ًائيش ىأر هنأ

 نورقلا يف ةعونمم تناك يتلا بتكلاو ليجانألا كلت اياقب نم ناكيتافلا ةبتكم

 دعبي ال هنأ ىلع .هريغو ابانرب ليجنإ نع ةهبش لك لازأل رهظ ول ام ىلوألا
 ءةمجرت «دمحم» مسا ركذ دق ةيلاطيإلا ةغللاب ابانرب ليجنإ مجرتم نوكي نأ
 ظفلك هانعم ديفي ظفلب هنع وه مجرت يذلا لصألا يف ركذ دق نوكي نأو

 هنيب امك ةمجرتلا يف نييحيسملا دنع دوهعم لهاستلا اذه لثمو ««طيلقرابلا»

 ةمجرت فالتخا نم قبس ام ىلع الاثم ديزأ يننإو .. .هللا همحر خيشلا

 هذه ئراقلا | مهفل برقي باتكلا لهأ بتك يف تافصلاو باقلألاو مالعألا

 ."72. . .كَي انيبنب ةراشبلا نم يجح يبنلا ةوبن يف ءاج ام وهو ةلأسملا

 ناحاحصإ هيف ريصق رفس هلو ميدقلا دهعلا ءايبنأ دحأ وه يجح ىبنلاو

 :يلي امك اهحرشو ةراشبلا هذه ديشر خيشلا دروأ دقو ءطقف

 :لَك دمحمب يجح يبنلا ةراشب
 :دونجلا بر لاق اذكه (؟5:7) :وهو «ةراشبلا صن ديشر خيشلا لقن

 لك لزلزأو  «ةسبايلاو رحبلاو ضرألاو تاوامسلا لزلزأف ليلق دعب ةرم يه
 / دونجلا بر لاق ءًادجم تيبلا اذه ًالمأف ممألا لك ىهتشم يتأيو ءممألا

 نوكي ريخألا تيبلا اذه دجم 4 دونجلا بر لوقي بهذلا يلو ةضفلا يل

 «مالسلا يطعأ ناكملا اذه يفو ٠١ دونجلا بر لاق «لوألا دجم نم مظعأ

 ةمجرتلاب قلعتت ةظحالمب الوأ ديشر خيشلا قلع مث ."”"دونجلا بر لوقي

 ءيش لك لبق لوقأ» :لاقف ءامسألا يف نيمج تملا ٠ فرصت ىلع رخآ دهاشك

 )١( مالعألا :يلكرزلا :هتمجرت :رظنا )1١31١80(.

 رانملا ريسفت (؟9) )9//791؟  598(.

 يجح فرفز )5/1 - (.

 ىفكذر



 دوهيلا دنع يناربعلا لصألا يف وه «ممألا ىهتشم بقل وأ مسا نإ
 نم توكلمك دمحلا نم ةغلابم ةغيص وهف ء«دمحي يذلا هانعمو «تودمح»

 دمحم ىنعم وهو .ممألا هدمحت يذلا وه ممألا تودمحف ء.كلملا
 نمو ؛ًاريثك هدمح اذإ ديدشتلاب هدمح نم لعاف مسا لوألاف ءهدومحمو
 نم لوعفم مسا يناثلاو دمحم يأ ًاريثك ًادمح ًادومحم نوكي ممألا هدمحت

 ظفل نوكي نأ دعبي اذه دعب لهف هيلي هئامسأ نم دومحمو «يثالثلا دمح
 ةيناربعلا ليجنإلا خسنو «يناربعلا تودمح ظفل نم ًامجرتم ينانويلا طيلقرافلا
 نإ مث. ..؛...تدقف دق اهفورحب مالسلا هيلع حيسملا ظافلأ تلقن يتلا
 لزلز يذلا وهف ممألا دمحم لك انيبن ريغ ىلع قدصت ال يجح ةراشب ةيقب

 دجم ناكو .ءاعيمج ةجحلابو دونجلاب هرصنو «ملاعلا هتثعبب دونجلا بر
 ةاكزلا ةعيرش تضرفو ءهموق ءايبنأ رئاسو ىسومب هدجم نم مظعأ هب هللا نيد
 .©0(...هلل بهذلاو ةضفلا تناكف هللا ليبس يف قفنتل مئانغلا سمخو

 بتكلا صوصنب ثبعلا هنم لخد يذلا بابلا يه ةمجرتلا نإ

 عم ولو لصألا يه تسيل ةمجرتلاو «مالسإلا ىلع ةقباسلا ةسدقملا
 دحأل ًافارتعا انه لقنأ نأ ىرأو ءىلصألا صنلا دقف اذإ فيكف ءهدوجو

 يف ةملك لك نإ» :لوقيف ةمجرتلا ةقيقح هيف نيبي ديدجلا دهعلل نيمجرتملا
 راتخي نأ هذهك لاح يف مجرتملا ىلعو «ةديدع يناعم ةداع لمحت ةغل يأ
 راتخي امدنع مجرتملا دنتسي اذام ىلإ «هتمجرت يف همدختسي ءادحاو ىنعم
 يذلا ىنعملا كلذ راتخي هنإ ؟ةددعتملا يناعملا نيب نم دحاولا ىنعملا كلذ
 ؟هرايتخا يف ًامئاد ًابيصم نوكي له نكل «ةئيرقلا ةركف عم قفتي هنأ رعشي
 لوقيو «...يأرلا يف هفلاخي نم كانه نوكي دق نكل .كلذ نظي هنإ
 يذلا نإ ءءافعض ةاطخ انلكو ءأطخلل ةضرع يرشب نئاك مجرتملا» :ًاضيأ
 ئراقلاو ءهتمجرت ىلإ ةفاضإلاب ةيآلا ريسفتب موقي مجرتملا نأ وه ثدحي
 ةمحر تحت حبصي سدقملا باتكلل ةيلصألا ةغللا فرعي ال يذلا

 تامجرتلا نأ لابلا نع برغي نأ لهسلا نم نإ» :لوقيو ؛«مجرتملا

 )١( رانملا ريسفت )594/9؟  5949(.

 ذة



 .""لصألا تسيلو تامجرت يه سدقملا باتكلل ةيبرعلا

 مل صوصنلا هذهو «ةيربعلا يه ةسدقملا رافسألا اهب تبتك يتلا ةغللا نإ

 .مهتنامأو - نيمجرتملا ةمحر تحت ًاعيمج انرصف .ةيلصألا اهتغل يف انيلإ لصت

 .ةقيقحلا تعاضل ميظعلا هباتكو متاخلا هلوسرب انيلع هللا ّنم نأ الولو

 :ةداهشلا :ًاعبار

 رمد .لقعلا هديأو عرشلا هب ءاج هنأ ينعأ «ءيلقع يعرش ليلد اذه

 تلي لأ آمي ٌدَبْعَي ُهَسأ 1 نكلا# :ىلاعت لاق .باتكلا لهأ دنع دمتعم ليلد

 يك قط :لاغر © ةيهش للي كي وديني ةكيكتلاو قيل مَ
 ائيِهَّس سب يك لْقظ :لاقو ."”4خكِيَو قي 535 ٌِض ُُ ٌريكَأ نع
 هللا نإ لوقي هنإف :لقعلا امأو 04 ٍبّنكْل مَع ٍمدنِع ْنَمَو ْمُكَحَسدَيَو ينسب

 هاوعد ملعيو ءهعمسيو انيبن ىري ناكف  قافتاب اذهو  ريصب عيمس ىلاعت
 ءملعي ال وأ ملعي ناك  ىلاعت هنأ امإف ءةنس نيرشعو ًاثالث اهيلع ماقأ يتلا

 كلذ يفو هرييغت ىلع ردقي الو ملعي ناك وأ .لهجلل ىلاعت هتبسن يناثلا يفو

 هديأو هرصنو هزعأ كلذ عمو ًارداق ناك وأ «ةيبوبرلل يفانملا زجعلا ىلإ هتبسن
 قيلي ال يذلا هفسلاو ملظلا مظعأ نم اذهف بذاك وهو يأ - قيرط لكب

 هتوعد ىلع هرارقإب هل دهشي وهو فيكف ءءامسلا برب فيكف ؛«ءالقعلاب
 نأ دب الو .«قحلاب ًادهاش ًارداق ًاملاع نوكي نأ دب الف .همالكبو هدييأتبو

 ."ًاقداص ًايبن دمحم نوكي

 هّللا لوسر هنأ ي أ» حيسملا قدص ىلع اليلد اذه باتكلا لهأ دمتعيو

 رشنلا راد .فلخ ناسغل :ديدجلا دهعلا تاملكل يبرعلا سرهفلا :يلياب ثينيك .د )١(

 فيرحتلاو ةحصلا نيب ةسدقملا بتكلا نع] ١5( :ص) م1919 :«توريب «ةينادمعملا

 06٠١5([. :ص)

 )١55(. ةيألا ءىاسنلا ةروس (؟)

 .(19) ةيآلا «ماعنألا ةروس (6)

 .(5") ةيآلا ءدعرلا ةروس (4)

 .ةيملعلا بتكلا راد .ط ٠١5( :ص) ىرايحلا ةياده :ميقلا نبا :ليلدلا اذه ريرقت رظنا (5)

 07ه



 هدي ىلع اهعنص يتلا تايآلاب هل بألا ةداهشبو «نادمعملا انحوي ةداهشب

 درجمب هاوعد قيدصت بلطي نأ هل قح مث نمو ءهب تمت ىتلا تاءوبنلابو

 .7"2(هلوق

 ةوبن ةلدأ نم ًاضيأ ليلدلا اذه ررق ديشر خيشلا نإف هلك كلذل

 ءيشلا ةداهش» :لاقف «ةداهش» ةملك ديشر خيشلا فرع دقل .َِك انيبن

 ينبم داقتعاو «ةفرعمو ملع نع هب رابخإلا : هب ةداهشلاو «هتدهاشمو هروضح

 ةداهشلا :هنمو .نادجولاو لقعلا يأ :ةريصبلاب وأ رصبلاب ةدهاشملا ىلع

 ."”(...هب ةداهش ناهربلاو ليلدلاب ءىشلا تابثإو ءديحوتلاب

 قي ديبكا لم دك نأ نك نأ لثج :ىلاعت هلوق ىلع قلعيو

 نوكت نأب ردجأو ءاهمظعأو ةداهش ربكأ هتداهش ءيش يأ» :الئاق 4

 هتداهش ىف عقي نأ زوجي ال يذلا ةداهش ءايشألا ربكأ . . .؟اهقدصأو اهحصأ

 ّيلإ ىحوأو ء«مكنيبو ينيب ديهش وهو ىلاعت هللا وه أطخ الو روز الو بذك

 ًاديؤم هب تئج اميف يبيذكت ىلع هباقع هب مكرذنأل هندل نم نآرقلا اذه

 ."0(. . . هناحبس هتداهشب

 :نامسق اهنإ لاقف ةداهشلا هذه ماسقأ خيشلا نيب مث

 .لَي لوسرلا ةلاسرب هناحبس هتداهش :لوألا

 وهو :لوألا مسقلا مسقو هَوَلِلك لوسرلا هب ءاج امب هتداهش :ىناثلا

 هباتك يف هتلاسرب هرابخإ :لوألا : عاونأ ل ةثالث ىلإ هلوسر ةلاسرب ِِلكَي هتداهش

 اريِشَم يعل َكَتْلَسْرَأ آَنإا» :هلوقو 204ج ُلسَي ُدَيَحح :ىلاعت هلوقك

 َّنِمَل ك َكَنِإَو قَحْلاِب َكَلِيَع تلبع اه هوت هلل كتنياَء 7 :هلوقو _ ” اردت 3

 )١( "و 85 /*) ليجنإلا ريسفت يف ليلجلا زنكلا :يدإ ميلو .د :رظنا 5"1(.

 ) )9.(774/ا9/) رانملا ريسفت

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (9)

 .(79) ةيآلا «حتفلا ةروس (54)

 )١١9(. ةيالا «ةرقبلا ةروس (©)

 لكك



 ريغ يهوا١ :لاق .ةداهشلا ظفل ريغب ةداهش عونلا اذهو . "© تريلَسْرمْل

 اهظفلب ةداهشلا تدرو نكلو «2"”«ءاهقفلا ضعبل ًافالخ اهتحص يف طرش

 هلوق ديشر خيشلا اهنم دروأو .ثحبلا ردص يف يتلا تايآلا يف امك - ًاضيأ

 :ىلاعت هلوقو ."”4ءِةِمْنِعِي لَن لَ لن آمي دهني َدَهْشَي ُهَّأ نكَلا# :ىلاعت
 تير نب اذيِهَس أب دك لم السزم تنل 1 ارتك تربك لي

 ظفلب ةداهشلا لمشي لوألا عونلا اذهف 47 بتكلا ّمْلِع ٌمّدنِع ْنَمَو

 ةلاسرلاب هلوسرل هللا ةداهش نم يناثلا عونلا امأو «ةداهشلا ظفل ريغبو ةداهشلا

 نم نآرقلا ريغ اهنمو .نآرقلا اهمظعأو «ةريثكلا تايآلاب هل هدييأت :وهف
 ىلاعت هتداهش نم ثلاثلا | عونلاو .بيغلاب ةيوبنلا رابخألاو «ةيسحلا تايآلا
 وب لسرلا ةراشبو هل ةقباسلا بتكلا ةداهش :هلوسرل

 نم لوسرلا هب ءاج امل ىلاعت هللا ةداهش وهو :يناثلا مسقلا امأو

 : كلذك عاونأ ةثالث ىلإ ديشر خيشلا همسقيف «ثعبلاو ديحوتلا

 هه َّآ لإ 5ك هن دس 21 دهس :هلوقك «كلذب هباتك ةداهش :اهدحأ

 4 بكر ُديْلا وه اّلِإ هكإ ل طْسِتْلاب اًمْيَك ٍرلْل اونو ةكهلملاَو
007 

 هديحوت ىلع قافآلاو سفنألا يف تانيبلا تايآلا نم هماقأ ام :اهيناث

 «يرطفلا ناميإلا نم ةيرشبلا ةرطفلا يف هنأش لج هعدوأ ام :اهثلاث

 روعشلا اذه دييأت نم ةميلسلا لوقعلا هيلإ ىده امو سفنلا ءاقبو ةيهولألابو

 .9هيهاربلاو لئالدلاب يرطفلا

 )١( ةيآلا «ةرقبلا ةروس )567(.

 رانملا ريسفت (؟) )78/9(.
 )١155(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (*)

 .(87) ةيآلا ءدعرلا ةروس (4)

 75٠(. _ ”89/8/) رانملا ريسفت (©)

 )١4(. ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
 .01/9/) رانملا ريسفت (0

 كالا



 هتداهش نأ هانيب امم ملع» :هلوقب هلك ىنعملا اذه ديشر خيشلا صخليو

 لقعلا يف هتايآو «ناوكألا ىف هتايآو «نآرقلا ىف هتايآ ةداهش ىه ىلاعت

 ةنيبلاو ىوعدلا وهف ءاهيلإ دشرأو نآرقلا اهنيب دق تايآلا هذهو .ءنادجولاو

 ىلإ جاتحي ال هنأ .هل ًاراهظإو قحلاب ًاروهظ هب ىفكو ءهل دوهشملاو دهاشلاو
 00( ل ا .
 . ءم6 ةهريع ةداهش

 :ةينوكلا تابآلا :ًاسماخ

 نم تايآو «ةيملعلا ةيلقعلا لي انيبن تايآ نيب ةنراقملا قايس يفو

 نمل عقو ام وحن ىلع ْخْلكي انيبنل ةينوك تايآ عوقو اضر ديشر تبثأ «هقبس
 ةرات ةلصتملا ديناسألاب» تيور دق ٍخلَك انيبن تايآ نأ الإ «ءايبنألا نم هقبس

 نع دعبأو نويليجنإلا هاور ام لك نم رثكأ» يهو («ىرخأ «”ةلسرملاو

 رمأ الو نيدلا ةحص ىلع ًاناهرب اهلعجي مل» هنإف كلذ عمو «"”(ليوأتلا

 ةمئاق هتلاسرو دمحم ةوبن لعج ىلاعت هللا» نأل كلذو «6”22سانلل اهنيقلتب

 اوؤدب دق رشبلا نأل ءاهعوضوم يفو اهتوبث يف لقعلاو ملعلا دعاوق ىلع
 ."«لالقتسالاو دشرلا نس يف اهب نولخدي

 «هتلاسرو هتوبن ىلع ةجحلا ةماقإل نكي ملف» ةينوكلا تايآلا هذه امأو
 نمو «'''«دئادشلا يف هباحصأبو هب هتيانعو ىلاعت هللا ةمحر نم ناك لب
 ريثكلا ددعلا عابشإو ."”ىمعألا راصبإو :«"”ىضرملا ءافش» :تايآلا هذه

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 ةمدقملا :حالصلا نبا :رظنا .يباحصلا مسا اهيف ركذي مل يتلا يه :ةلسرملا ةياورلا ()

 5١5(. :ص) حلطصملا ملع يف يطويسلا ةيفلأ حرش :ركاش دمحأو ١(. :ص) 6

 .(74 :ص) يدمحملا يحولا (9)

 .هسفن ردصملا (54)

 .( 8١ _ ع : ص) هسفن ردصملا (6)

 8١ - 4١(. :ص) يدمحملا يحولا (50)

 .(؟ةح/م) دئاوزلا عمجم :يمثيهلاو 775/5(2) ريبكلا مجعملا :يناربطلا :رظنا (0)

 :ك :يذمرتلا :ًاضيأ رظنا و :.(5948 - 791/0 دئاوزلا عمجم :يمثيهلا :رظنا (8)

 هام :ح 21١1١9« :باب «تاوعدلا
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 عقو امك «'"”كوبت ةوزغ يفو :2ا”بازحألا ةوزغ يف ليلقلا ماعطلا نم
 «نيملسملا ءاقسإل باحسلا هللا ريخستا :اهنمو ء"””مالسلا هيلع حيسملل
 نم نيكرشملا بصي ملو ءردبب لمرلا يف خيست تناك يتلا مهمادقأ تيبثتو

 ءارحصلا ىف ف شيجلا ءام دفن ذإ كوبت ةوزغ يف كلذ لثمو أ *”ءيش اهثيغ

 هشرك نم ' ثرفلا دوجرخيو ريعبلا نوحيذي اوناك ىتح ءديدش رحلاو

 2000... 0 وهعم لحاورلا هلق ىلع ء مهتنسلأ اولبيو هورصتعيل

 ةيلقع عم قفتت ال عونلا اذه نم ءايبنألا تازجعم نأ اضر ديشر ىريو

 ركنتو ءطقف هسحت امبو لوقعملاب الإ نمؤت ال تحيبصأ ىتلا ثيدحلا رصعلا

 ةهبش تحبصأ لَك انيبن لبق لسرلا تازجعمف «ةعيبطلا نيناوق نع جرخي ام
 وه هدحو نآرقلا نإ) اضر ديشر لوقي امكو ءرصعلا ءاملع دنع نيدلا ىلع

 ءايبنألا نم هريغ ةوبنو «تاذلاب لكك دمحم ةوبن توبث ىلع ةيعطقلا هللا ةجح

 قراوخلا نإو ءاهب الإ ةيآ تابثإ انرصع يف نكمي الو :«هتداهشب مهتايآو

 هذه نم اضر ديشر دري نكلو . 020ج ةجح ال هئاملع دنع ةهبش ةينوكلا

 .رمقلا قاقشنا :تايآلا

 )١( :ح ,بازحألا ةوزغ :باب ءيزاغملا :ك ءحيحصلا :يراخبلا :رظنا 4٠١١«

 او 4٠6١. :

 ح «لئاضفلا :ك ءحيحصلا :ملسم :رظنا (0)

 097( )7"( ىتم :رظنا )١7/184 - 7١( 2انحويو )5/5 - ١5(.

 :دمحأو 108/1(2) ةريسلا :ماشه نباو 18٠(« -114/1) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (5)

 :يمثيهلا لاقو ءحيحص هدانسإ :لاقو .ركاش :تا 948 :ح(97/5١) دنسملا

 دئاوزلا عمجم .ةقث وهو رضم نب ةثراح ريغ «حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو

 .(/اك)

 مكاحلاو ,("71/5) ناسحإلا :نابح نباو 0(2 )017/١- ةميزخ نبا :رظنا (5)

 عمجم : :تاقث رازبلا لاجرو طسوألا يف يناربطلاو رازبلا هاور :يمثيهلا لاقو«(159/١)

 )١95/5  1١50(. دئاوزلا

 68١(. :ص) يدمحملا يحولا (5)

 ةملكلا هذه ىلع ءانب اضر ديشرل يربص ىفطصم بسن دقو (1797/05) رانملا ةلجم (0

 790/١(. و )١//751 لقعلا فقوم :يربص ىفطصم :رظنا .ءايبنألا تازجعمل هراكنإ

 أو



 :رمقلا قاقشنا

 ءانب نيفصن رمقلا قاقشنا ةيآ هيبن اهب ىلاعت هللا مركأ يتلا تايآلا نم

 عمجأو «'"”ثيداحألا كلذب ترتاوت دقو .'"”يهلاؤسو ةكم لهأ حارتقا ىلع

 نأ قحتست ال ججحب ةفسالفلا روهمج اهركنأو .""ةنسلا لهأ اهب ناميإلا ىلع

 "462 ذمكلا َّنَضَأَو ُةَعاَسلَأ ِتيّرْثأ# :ىلاعت هللا لاق دقو ؛«“"اهيلإ تفتلي

 اهب نونمؤملا عرسأل قشنا نكي مل ول هنأ «ةداعلا درطم يف ةرورضلاب مولعمو»

 ناك هنأ مولعمو «نيقفانملاو رافكلا هئادعأ نع اًلضف «كلذ بيذكت ىلإ

 امل قشنا نكي مل ولف ءهايإ مهعابتاو ءهل قلخلا قيدصت ىلع سانلا صرحأ
 .2“”(هل ةيآ هلعجيو هب لدتسيو سانلا عيمج ىلع هئرقيو هب ربخي ناك

 قفط مث ءرمقلا قاقشنا ثيداحأ رتاوت ىوعد ديشر خيشلا در دقل

 نيخيشلا طرش ىلع يور ام نإ لاقف «نيحيحصلا يف يور ام رمأ نم نهوي
 اثيدح امأو «'"”هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع دحاو ثيدح وه

 :لاق .نالسرم امهنأ معزف  امهنع هللا يضر  ؟”سابع نباو ””سنأ
 ةباحصلا ليسارمب جتحي نمو فورعم ليسارملاب جاجتحالا يف فالخلاو»

 مهضعب نأ تبث نكلو «مهلثم نع نووري مهنأ ىلع هجاجتحا ينبي ًاقلطم

 )١( :ح ءرمقلا قشناو :باب «بقانملا :ك ءحيحصلا :يراخبلا :رظنا 44198 - 451

 ) )181/0.حتفلا مم

 نبار 2«(80١و 1817/9/) حتفلا :رجح نباو «(577/54) ريسفتلا :ريثك نبا :رتاوتلا ىكح (؟)

 )15١/56(. حيحصلا باوجلا : ةيميت

 )١/*5١(. افشلا :ضايع يضاقلا :رظنا (6)

 )١180/1(. حيحصلا باوجلا :ةيميت نبا و )/١187/9(4 حتفلا :رجح نبا (5)

 )١(. ةيآلا ءرمقلا ةروس (0)

 .(ت 31/5 حيحصلا باوجلا :ةيميت نبا ()

 48554 :ح ءرمقلا ةروس نمو :باب .ةعاسلا تبرتقا ةروس :ريسفتلا :يراخبلا (0

 (4)580* :ح ءرمقلا قاقشنا :باب «نيقفانملا تافص :ملسمو 11/4

 .( 5١ ه8/)

 .(1817/8/) "854 :ح ءرمقلا قاقشنا :باب ءراصنألا بقانم :يراخبلا (4)

 )1١19/8(. 5857 :ح ءرمقلا قشناو :باب «ةعاسلا تبرتقا ةروس :ريسفتلا :يراخبلا (9)

 ىو



 حصي ال لاح لك ىلعو ءرابحألا بعك ىتح نيعباتلا ضعب نع يوري ناك

 يورملا دهاش نم ىلإ ةلصتملا ةياورلا نم رتاوتلا يف طرتشا ام مهليسارم يف

 ."0(...طقف نيقيرط نم ةلصتملا نيخيشلا ةياورو

 يف نوتملا فالتخا ىوعد وهو رخآ ًانعطم ًاضيأ ديشر خيشلا ركذ مث
 "9راطقألا عيمج ىلع ةثداحلا هذه ءافخ لاكشإو «'"”رمقلا قاقشنا ثيداحأ

 نأب تضم دق هتنس نأ» وهو مظعألا يلوصألا لاكشإلا هامسأ ام دروأ مث

 اونمؤي ملو مهلوسر ىلع ةيآ اوحرتقا موق لكل لاصئتسالا باذع لزني

 ًاشيرق نأ حص ول هنأ لوقلا ةلمجو» :لاقو .©2'2...كلذ ىلإ مهتباجإب

 مهبلط ىلإ مهباجأ ىلاعت هللا نأو هتوبن قدص ىلع لدت ةيآ ٍةلَك ىبنلا اولأس

 يف هريغو نيحيحصلا يف سنأ ثيدح صن وه امك ةيآ رمقلا قاقشنا لعجف

 ةحيحصلا ةدعاقلا بسح ىلع مهلاصئتساب هموقو هتمأ هللا بذعل امهريغ

 .©00(.. .ىعطقلا صنلاب ةتباثلا

 . .نعطلا نم ديزمب - ةيآلا هذهل شيرق حارتقا

 رخآ هجو ىلع رمقلا ةروس يف قاقشنالا ةيآ لمح ديشر خيشلا نإ مث

 حيحصت يف لهاستلاب ًاضيأ نيرسفملا مهتاو .ةغللا مجاعمب داضتعالا هيف لواح

 ."”ةينوكلا تازجعملاب ةوبنلا لئالد ريثكت ىف ًابح رمقلا قاقشنا تاياور

 ثيداحألا نأل ءكلذ لك نع ىنغ ىف ناك ديشر خيشلا نأ قحلاو

 هلبق نمو وه هدروأ ام لكو ءميظعلإ ثداحلا اذه تابثإ يف ةيفاك ةيورملا

 .حيحصلا رظنلاو صحفلا مامأ دمصي امم تسيل تاضارتعالا نم

 )١( رانملا ةلجم )9/؟51؟  5537(.

 هسفن ردصملا (؟) )5514/9٠(.

 )77١/٠(. هسفن ردصملا (5)

 )554/9٠(. هسفن ردصملا (؟)

 .هسفن ردصملا (6)

 .(7ا/٠7/9) رانملا ةلجم (5)

 ا/الا



 عجرملا مهو (0) .ثدحملا نم ددع نع يورم اذه يف ثيداحألا رتاوتف

 «مهريغ دنع رتاوتي ال ام ءيشلاب ملعلا لهأ دنع رتاوتي دق هنأو» كلذ يف

 لاوقأ ةفرعمو لوسرلا هب ءاج ام ةفرعمب سانلا صخأ ثيدحلاب ملعلا لهأو

 نم ىلإ ال «بابلا اذه يف عجرملا مهيلإف ءناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا
 0( : 0 فن

 «...هتفرعم نع يبنجأ وه

 رمألا» نأل ةيهاو ةهبش يهف راطقألا عيمج ىلع ثداحلا اذه ءافخ امأو

 ترهظ اذإ ةبيرغلا ةردانلا رومألا سايق نم هيلإ اوبهذ امع جراخ اذه يف

 ام ىلع ةكم لهأ نم صاخ موق هبلط ءيش اذه نأ كلذو ...سانلا ةماعل

 الو ليللا ةيآ رمقلا نأل اليل كلذ لكي يبنلا مهارأف كلام نب سنأ هاور

 بجحو ةينبأب نونكتسمو مانت ليللا يف سانلا رثكأو ءراهنلاب هل ناطلس

 كلذ يف اونوكي نأ قفتي تي دق يراحصلاو يداوبلا يف مهنم نوزرابلا ظاقيألاو

 فوسك رمقلل عقي ام ًاريثكو ...ثيدحو رمس نم مهيهلي امب ليغاشم تقولا

 . .مهتعامج نم دارفألاو «مهنم داحآلا مهربخي ىتح سانلا هب رعشي الف
 سحلا تحت ةعقاو ًارومأ مالسلا هيلع هيبن تازجعم نوكت نأ هللا بحأ ولو

 هنكلو .«كلذ لعفل ةماعلاو ةصاخلا هتنياعم ىف كرتشي ىتح نايعلل ةمئاق

 ةماع ةيآب اهيبن اهاتأ ةمأ لك يف لاصئتسالاو كالهلاب هننس ترج دق هناحبس

 اهيبن هيأ لعجف ةمحرلاب ةمألا هذه صخو ءاهب اونمؤي ملف سحلا اهكردي
 لوقعلا لضف نم هو ٠ هوتوأ امل كلذو «ةيلقع اهب مهادحتو اهيلإ مهاعد يتلا

 ممألا رئاس نم كله نم ليبس مهليبس نوكيف اوكلهي الئلو «ماهفألا ةدايزو

 هلل دمحلاو ءرثأ ل يع قبي ملق ؛مهرباد عوطقملا مهيلع طوخسحلا

 مُهبْذَعَل ُهَللأ تاكح اًمو# :ىلاعت هلوق اذه ديؤيو 10 .انب هفطل | ىلع

 ةموحرم ةمألا هذهف 2467 َنوُْغَتْسي ْمُهَو َمُهَبْدَعُم هَ 56 اَمَو مهيف َتَ

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا )5/77١( 2ةيشاحو )1( )ص:717١(.

 .(5؟//) ضراعتلا ءرد ةيميت نبا (؟)

 باوجلا :ةيميت نبا :ًاضيأ رظناو )/1١718-1570(.2 ثيدحلا مالعأ :يباطخلا (9)

 5١8(. :ص) افشلا :ضايع :ًاضيأ رظناو 55١(«2 - 5//481) حيحصلا
 .(#7) ةيآلا .لافنألا ةروس (15)

 ففي



 خيشلا امهدروأ نيتهبشل باوج اذهف ."''ةماع ةنسب لصأتست الأب ةدوعوم

 هيلع ام وهف ثيداحألا قفاوي امب ةيآلا ريسفت امأو  دحاو نآ ىف ديشر

 ."”ةلأسملا هذه يف باوصلا بناج دق ديشر خيشلا نوكيف ."”نورسفملا

 ؛هتمأ يف ًاثالث هك يبنلا لاؤس يف ءاج ام :باب «نتفلا :ك «ننسلا :يذمرتلا :رظنا )١(
 .(1ا١0 _ :ال١/ه) ؟١الكو ؟١ا/ه :ح

 © .نيرسفملا عامجإ هنأ ركذو )8١/0( نآرقلا يناعم :جاجزلا :رظنا (؟)

 هدبع دمحم ةفسلف نم اذه ذخأ دق اضر دْيشر نأ نكمي هنأ ىلإ ليلق لبق ترشأ دقو (0

 .تايآلا هذه لثم يف ةفشالفلا بهذم ىلع ةءانب

 ىفذو



 :عساتلا بحبملا

 لَم يبنلاب عمتجا نم يباحصلا» :هلوقب يباحصلا ديشر خيشلا فرع

 مهضعبو «ءهنع ةياورلاو هب عامتجالا لوط مهضعب طرتشاو ءانمؤم

 .©"7(سانلا نم مهريغك مه مهضعب لاقو ءامهدحأ

 ٍراَصنأْلاو َنِنهُمْلا نم َنولَوأْلا َنوُفِبَسلَول :ىلاعت هلوق ىلع ًادمتعمو
 ة ."'ةيآلا ©... ُهْنَع أوُضَرو َمُْنَع ُهَلأ ضر نسي مُهوعَبَتأ َنِلأَ
 نم نولوألا نوقباسلا :ىلوألا :تاقبط ثالث ىلإ ةباحصلا اضر ديشر
 اوعبتا نيذلا :ةثلاثلاو ءراصنألا نم نولوألا نوقباسلا :ةيناثلاو «نيرجاهملا

 اهيف عابتالا ظفلو» :لاق ."”راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ءالؤه

 يف راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا اوعبتا نيذلا نيرخأتملا ةباحصلا يف صن

 همومع يف لخدي الف «يضاملا ةغيصب وهو «ةرصنلاو ةرجهلا :مهيتفص

 ةبحصلا فرش اولاني ملو ةباحصلا نم ملعلاو نيدلا اوقلت نيذلا نوعباتلا
 لوزن دعب تثدح ةيحالطصا نيعباتلاب ءالؤه ةيمستو «ةرصنلاو ةرجهلاو
 نم ةداهشلا هذه» :مهنع لوقيف «ثالثلا تاقبطلا هذه مكح امأو .“*”«نآرقلا

 )١( رانملا ةلجم )5"//ا١١(.

 )٠١٠١(. ةيآلا «ةبوتلا ةروس (؟)
 * .فرصتب )١7/١١ -١7( رانملا ريسفت (9)
 .هسفن ردصملا (54)

 اا



 لطاب اهقح عفدي هٌوِكلَك هللا لوسر باحصأ نم ثالثلا تاقبطلل نيملاعلا بر
 مهل نس يذلاو «مههاوفأ يف بارتلا وثحيو ءمهيف نونعطي نيذلا ضفاورلا

 رهظأ يذلا يدوهيلا أبس نب هللا دبع مظعألا مهروهمج يف نعطلا اذه

 ةوعدلا مظن مث مهرمأ داسفإو نيملسملا نيب قاقشلا عاقيإ لجأل مالسإلا

 ضفرلا لعجج مث ...مهدالبل نيملسملا حتف دعب سوجملا ةقدانز كلذل

 حيبق عادتبا وه ام اهنمو حيرص رفك وه ام اهنم ءدئاقع تاذ قرف هل ءابهذم

 ."00...كلذ نود وه ام اهنمو

 اوزواج دق ةباحصلا نم ثالثلا تاقبطلا هذه نأ اضر ديشر ىريو

 ةرطنقلا اوزواج دق ثالثلا تاقبطلا هذه دارفأ عيمج نإ» :لوقيف «ةرطنقلا

 لك وحمي مهرون نأل «ءيش مهناميإ لامك يف رثؤي امو طارصلا اوقبتساو
 ."”(...بنذب هماملإب مهنم دحأ ىلع أرطت ةملظ

 "74 . . . راصضنألاو َنَِهُملاو َيّبلآ َلَع ُهَنَأ تبت دّقلط :ىلاعت هلوق دنعو

 هفطع لضف هللا هب نيب قيقحتلا فرح ىلع مسقلا مالب دكؤم ربخ اذه» :لاق

 نع هزواجتو راصنألاو نيرجاهملا نم نيقداصلا نينمؤملا هباحصأو هيبن ىلع
 ىلع نورصي ال مهنوك ىلع «ةريثكلا مهتانسح يف اهقارغتسال ...مهتاوفه

 يأرلا داهتجاو «ةيرشبلا عابطلا ىضتقم هذه مهتاوفه تناك امنإو ءاهنم ءيش

 .(*”«.. .ًايصاع هفلاخم دعي ًايعطق ًانايب مهل ىلاعت هللا هنيبي مل اميف

 ثيداحألا نم دروو...)» :ةباحصلا ةلادع نع لاؤس ىلع ًادر لاقو

 ال ام .مهضغب رظحو مهبس نع يهنلاو «مهيلع ءانثلاو مهليدعت يف ةيوبنلا
 نم ناك» دقف ًاضيأو .'”«زيجولا باوجلا اذه يف هنم ءيش ركذل لحم
 ربكأ وه ام «ةيرشبلا حالصإو ملاعلا يف مالسإلا رشن يف ةرتاوتملا مهتريس

 )١( رانملا ريسفت )١3/11(.
 هسفن ردصملا (؟) )١9/1١(.

 )9( ةيآلا «ةءارب ةروس )/١11(.

 )4( رانملا ريسفت )55/1١(.

 )©( رانملا ةلجم )١١6/95(.

 ااه



 باحصأ عيمج ىلع ِةكي دمحم باحصأ ليضفت ىلع ةيخيرات ةيملع ةجح

 .“0(. . .نيلسرملاو ءايبنألا

 مهضعب بكتري نأ عنمت ال لك يبنلا باحصأل ةيلاعلا ةناكملا هذهو

 ةمرح كته حيبي ال» اذه نأ الإ  اضر ديشر لوقي - رئابكلا اهنمو بونذلا

 ْ ."”«مهتلمج يف رايخألا ءالؤه

 حالطصا ىلع ةباحصلا عيمج ةلادعب لوقلا نأ ىري اضر ديشر نأ الإ

 هيف ًاقلطم ةيوبنلا ةيبرتلاو ملعلا يقلتو ةرشعلا لوط ةبحصلا يف طرتشي ال نم
 رشاع نم نيبو يعي الو - الثم  اًلفط لَك يبنلا ىأر نم نيب قرفيو «طارفإ
 ."”همزالو كك يبنلا

 داقتعالا نأ بير الو .©؟”هريغو ةير وبأ كلذ يف اضر ديشر عبات دقو

 هيلعو ؛نيثدحملا ةفاكو .ةنسلا لهأ روهمج لوق وه ةباحصلا ةفاك ةلادعب

 .20فلخلا ريهامجو ةمألا فلس

 .ءانثتسا نود ميركلا نآرقلا تايآ هيلع لدت ام يه ةفاك ةباحصلا ةلادعو

 َنوُكَيَو ساّنلأ َلَع ده أاووُكَمَنِل اطَسَو ٌدَّمَأ ْكَئْلَمَج َكِلَدَكوط :ىلاعت لاق

 ذإ تيييؤُمْلا نع ُهّل هلأ يضر َدَّمْلط :ىلاعت لاقو , 74كم يلع 1
 مرتد نم أجي أر أ َنذل بوم ارقفْلِلا# :لاقو "24 وّرَجَّلا تع كوم
 ته وص م َكِيلْوأ .هلوسرو هللا نورصَيَو انوْضِرَو هللا ني الضم نوني ري

 ىف نودي الك َمِهلِإ َرعاَم ص نوح َهِلبَم نم َنميوإلاَو َراَّدلآ وميت َنِاَ
 قوي نمو ٌةَصاَصَح 52 نك َوَل ولو حش 8 مَع َنوُرُيْطو يو آَّمَ ٌةَحاَح مهروُدُص

 وم
 نم َنولوأْلا َنوُعِبَسلَو# :ىلاعت لاقو .9©(4”2 َنْحْئُمْلا ْمُه َكِيلْوََك نيف َش

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(70(0”(

 15١5 7١7(. :ص) مالسإلا رجف :نيمأ دمحأو 00774 :ص) ءاوضأ :رظنا (؟)

 ٠١5(. :ص) نيثدحملا دنع دقنلا جهنم : يمظعألا :رظنا (60)

 )١51(. ةيالا «قرقبلا ةروس (5)

 .(14) ةيآلا .حتفلا ةروس (0)

 .(4 و4) ةيآلا ءرشحلا ةروس (4)

 ابك



 2 م 0 ل بيل نيب مخ هوعبت ١ َنِدلَأَو ِراصنألاَو نرجنهملا 00 2 -_ ل. 66 00001 ع 110 سا سرحم

 ليدعت ىلإ ريشت 7 اهنأ ذإ اضر ديشر بهذم درت اهريغو تايآلا هذهو

 هنم ذختا يذلاو هنع هللا ىضر ةيواعم مهيف امب ءءانثتسا نود ةباحصلا ةفاك

 .ليلق دعب هنايب يتأيس امك يضرم ريغ ًافقوم اضر ديشر

 :ةفالخلاو لضفلا يف ةعبرألا ءافلخلا بيترت

 يف مهبيترت ىلع وه ةفالخلا يف ةباحصلا بيت رت نأ ديشر خيشلا ىري

 هللا ةمكح نم ناكو» :لوقيف .هتمحرو هللا ةمكحب كلذ نأو «لضفلا

 ًاصالخإو ةمكحو ًاملع هباحصأ ريخ هيف كي هللا لوسر فلخ نأ هتمحرو
 نأ دقعلاو لحلا لهأ مهلأو ءمهيلع هلل ةجحو مهدعب نمل ةودق اونوكيل

 لك نم ةمألا ديفتستل نوردي ال ثيح نم ًارمع مهرصقأف مهرصقأ اومدقي
 مل نيئسلا تارشع ذنم اهايإ ىلاعت هللا ينمهلأ ةمكح هذهو ءمهنم دحاو

 مهنع هللا يضر  مهنم دحاو لك هجو كاهو ءدحأ نم اهعمسأ ملو اهورأ

 كلذ نم دهاشلاو .اليصفت ةمكحلا هجو نيبي قفط مث .". .- نيعمجأ

 .لضفلاو ةفالخلا يف ء ءافلخلا بيترت يف فلسلا جهنمل ديشر خيشلا ريرقت

 :ةياحصلا نعلو بس مكح

 لاؤس ىلع ًاباوج لوقيف ةيصعم نيخيشلا بس نأ ديشر خيشلا ىريو
 امهيلع نيخيشلا بس» :هتجوز قلطت لهو «كلذ لعف نم مكح نع

 قسافل حص امل الإو ءةيجوزلا دقع لحت ال يصاعملاو «ةيصعم ناوضرلا
95 

 . 000: بسن الو ةيجوز

 ىري ديشر خيشلا نإف ءهنع هللا ىضر ةيواعم ىباحصلاب قلعتي اميفو

 دراولا ىهنلا :اهنم ةديدع بابسأل  ةباحصلا نم هريغك - ًاقلطم هنعل ميرحت

 )١( ةيآلا «ةبوتلا ةروس )٠١١(.

 رانملا ةلجم (؟) )7/060(.

 )9( رانملا ةلجم )//785(.

 ا/لابلا/



 ال هنألو .""ءاهفسلا نم ءاوهألا لهأ هيف لهاستي يذلا نعللا نع ةنسلا ىف
 الإ فرعي ال اذهو ءهيلع هللا بضغو هللاب ًارفاك تام نم الإ نعللا قختسي
 داوسلا نإ» :هلك كلذ ءاروو ''”ةلوهجم ةمتاخلا نألو «ىلاعت هللا نم يحوب
 هباس نومريو ءرئابكلا نم هنعلو ةيواعم بس نودعي نيملسملا نم مظعألا

 بس ىلع يعيشلا يداعيل نيملسملا نم ينسلا نأو « عادتبالاو ضفرلاب

 نامثع بس ىلع ىيجراخلا يداعيو «ةثالثلا ءافلخلا هلب نايفس ىبأو ةيواعم

 ةشحاف باكترا وأ ضئارفلا نم ةضيرف كرت ىلع امهريغ يداعي ال ام ىلعو
 ناك ول نيلوألا نيدلا ةلمحو ةباحصلا ءامظع يف نعطلا اذهف «شحاوفلا نم
 لهأ نيب قيرفتلا ةدايز نم هيلع بترتي ام هميرحت يف ىفكل هسفن يف ًازئاج
 نأ يلابأ ال اذهل .ًاضعب مهضعب رفكي ىتح مهبولق يف ةوادعلا نيكمتو ةلبقلا

 مالسإلا ريغ ىلع تام ةيواعم نأ ملعف بيغلا ملع ىلع علطم علطا ول لوقأ

 ريغ ةيواعم نعل يف ديشر خيشلا يتفتسا دقو .5. .هنعلي نأ هل زاج امل

 0 هضري ملو هب ٍتفي ملف ةرم

 ريغ هنع هللا يضر ةيواعم نم ديشر خيشلا فقوم نإف كلذ مغرو
 ابلاط ناك هنأ اهليصفتو اهتلمجب ديفت ةيواعم ةريس نإ) :لوقي هنإ .ىضرم

 ًاتاتفم رمألا اذه ىلع بثو دق هنأ دقتعأل ىننإو «ةسايرلل ًابحمو كلملل
 . .رمألا ولوأ هعياب نأ دعب يلع ةعيابم نع مجحي نأ هل نكي مل هنأو

 صاخشألا يف نعطلا يف ذ ًاريخ نيملسملل ىرأ ال اذه يداقتعا ىلع يننإو
 اوملعيل قئاقحلا نع اوثحبي نأ مهيلع امنإو «بابسلاو نعللاو باقلألاب زبنلاو
 ءادتقالاو ءماصتعالاو داحتالا عم هيفالت يف اوعسيف ءالبلا مهءاج نيأ نم

 .””«ماركلا ةباحصلا عم بدألا نسح يف حلاصلا فلسلاب

 ال - ناوضرلاو مالسلا هيلع - يلع ءايلوأ نم نحنو...) : ًاضيأ لوقيو

 )١( 5؟9/8) هسفن ردصملا 2 590(,

 رائملا ةلجم (؟) )555/8(.

 ”"( رانملا ةلجم )570/8(.

 ) )4.ةحفصلاو هسفن ردصملا

 )©( هسفن ردصملا )5١7/9(.
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 انسل اننكلو  نوقحتسي ام هللا نم مهيلع - ةيغابلا هتئفو ةيواعم ءايلوأ نم

 ةمجرت يف تركذ دقو .نينمؤملا فصو يف درو امك نيناعل الو نيبايسب

 ةيواعم بحن ال» :لوقي ناك هنأ  نماثلا دلجملا نم هللا همحر - دلاولا

 يف ًاببس ناكو '''هيلع جرخو اندج ىلع ىغب نم بحن فيكو «هبسن الو
 .مالسإلا رونل لوألا رونلا رصع خيرات يف ءادوس ةتكن تناك يتلا نتفلا كلت

 ىلاعت هللا اهل اهعضو يتلا ةدعاقلا نع ةيمالسإلا ةموكحلا لكش لوحت هبو

 ةيصخش ةموكح ىلإ "74ه ئروش ْمُْتَو» :نينمؤملا يف هلوقب هباتك يف
 .©00. . . ةيدادبتسا

 بسلاو نعلل هضفر مغر  ديشر خيشلا نم فقوملا اذه يف نأ قحلاو

 :ىلاعت هللا لاق دقو «ليلجلا ىب احصلا اذه قحل سخبو ديدش روصق -

 ةلمج نم وه هنع هللا يضر ةيواعمو ' 4. .َمُهَءِيَش يه َساَّنلأ أوُسَحْبَت اَلَو#

 .مهيلع قبطني ام هيلع قبطنيو ِةِكَك يبنلا باحصأ

 يحو بتاكو نينمؤملا لاخ - امهنع هللا يضر  نايفس يبأ نب ةيواعمف
 .("”نامثع اهيلع هرقأو ءماشلا هنع هللا ىضر رمع هالو 2 هيملاعلا بر

 ًايبصع ال ًايملع مالكلا نوكي نأ بجيو ؛دادجألاو ءابآلل ةيبصع ةلأسم ةلأسملا تسيل )١(

 .ةيلهاجلا ننس ىلع
 .(8”7) ةيآلا «ءىروشلا ةروس (؟)

 )465/1١57(. رانملا ةلجم (9)

 .(86) ةيآلا ءدوه ةروس (5)

 :رظنا و ءه514١ ةنس «ىلوألا ءركفلا راد .ط (00/09) قشمد خيرات :ركاسع نبا (5)

 :ص) ةيواعم دهع :مالسإلا خيرات :يبهذلاو )757١5/1١9(2 ريبكلا مجعملا :يناربطلا

 خيرات :يبهذلا .نايفس يبأ تنب ةبيبح نينمؤملا مأ هتخأو )١١9/9(2 ريسلاو «”25

 .(08 :ص) مالسإلا

 )١١1/09(. قباسلا ردصملا :ركاسع نبا (5)

 .08 :ص) خيراتلاو )/١١١(« ريسلا :يبهذلاو «200/09) ركاسع نبا (0)

 .(09 :ص) ركاسع نبا (4)
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 كلذو - امهنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا هيلإ رمألا نيح ةفالخلا يلو

 ةنامألاب  امهنع هللا يضر سابع نبا هل دهش .'''"نيعبرأو ىدحإ ةنس

 تبلقنا كحض اذإ ."”ةيحللاو سأرلا ضيبأ اًليوط ضيبأ ناك .“"”هقفلاو

 هرشبو ."”مالسلا هيلع ليربج ةيصوب ًابتاك ٍةلَك يبنلا هذختا .'؟”ايلعلا هتفش

 ."”ريثك هل اعدو «'"”نيملسملاب هاصوأو ةفالخلاب

 لكف لَك هيبن ةبحصب ىلاعت هللا مهمركأ نيذلا دحأ وه ةيواعم ناك املو

 هصخي هيف مالك فلسللو ءهيف لخدي ةيواعم نإف ةباحصلا يف لاقي مالك

 ىلوم هدئعو .ةعكرب ءاشعلا دعب رتوأ ةيواعم نأ يراخبلا ىور دقف

 يفو هك هللا لوسر بحص هنإف هعد» :لاقف .«سابع نبا ىتأف «سابع نبال

 .©(هيقف هنإ) :سابع نبا لاقف :ةياور

 نأ» هربخأ ةيواعم نأ سابع نبا نع دهاجم نع هدنسم ىف دمحأ ىورو

 الإ رمألا اذه انغلب ام : سابع نبال تلقف «صقشمب هرعش رصق يلي هللا لوسر

 ."”(ًامهتم لي هللا لوسر دهع ىلع ةيواعم ناك ام» :لاقف !ةيواعم نع

 ةالص هبشأ دبع هللا لوسر لعب ًادحأ تيأر ام» : ءادردلا ىبأ نعو

 ,23 ةيواعم ينعي اذه مكريمأ نم ِهَِكَي هللا لوسرب

 )١( :ص) هسفن ردصملا 50١(.

 باب «ةباحصلا لئاضف :حيحصلا :يراخبلا :رظنا و 1١5 ١57(«2 :ص) هسفن ردصملا (0)

 .حتفلا عم (110//) !ا560 :ح «ةيواعم ركذ

 .(805/9) دئاوزلا عمجم :يمثيهلا :رظنا و ٠١١9( :ص) ركاسع نبا (©

 .(508 :ص) ةيواعم دهع :مالسإلا خيرات :يبهذلا (5)

 .اهدعب امو 4 :ص) قباسلا ردصملا :ركاسع نبا )2(

 .(05/9) دئاوزلا عمجم :يمثيهلا :رظنا و ٠١9(, :ص) هسفن ردصملا (5)

 .اهدعب امو 7١( :ص) ركاسع نبا (0

 .(170//) 7ا/56والا/54 :ح .ةيواعم ركذ : باب «ةباحصلا لئاضف :ك «حيحصلا : يراخبلا (4)

 5١١ )١555(]1917/5[. :ح :جحلا :ك :ملسم هاورو )9( )٠١7/5(

 .ةقث وهو سيق ريغ حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو (01/9) دئاوزلا عمجم :يمشيهلا :رظنا )٠١(

 امد



 :لاق ءيملسلا ةيراس نب ضابرعلا نع '''هدنسم يف دمحأ ىورو
 ىلإ اومله» :ناضمر رهش يف روحسلا ىلإ انوعدي وهو ِدْيِ هللا لوسر تعمس

 .«باذعلا هقو باتكلا ةيواعم ملع مهللا» :لوقي هتعمس مث «كرابملا ءادغلا

 لبنأ ًادحأ تيأر امف ةيواعم تبحص» :لاق رباج نب ةصيبق نعو

 باحصأ نع بيسملا نب ديعس لئسو .2"مهنم ةانأ دعبأ الو ًامكح
 دهشو يلعو نامثعو رمعو ركب يبأل ًابحم تام نم» :لاقف كلي هللا لوسر
 هشقاني ال نأ هللا ىلع ًاقيقح ناك ةيواعم ىلع محرتو ةنجلاب ةرشعلل

 لاق لجر يف لوقأ ام :لاقف هنع كرابملا نب هللا دبع لثسو ."”«باسحلا
 انبر» :هفلخ نم ةيواعم :لاقف .«هدمح نمل هللا عمس» :هكك هللا لوسر

 نب رمع مأ لضفأ وه  ةيواعم يف لوقت ام :هل ليقف .«دمحلا كلو

 - ريخ - لَك هللا لوسر عم ةيواعم يرخنم يف بارتل» :لاقف ؟زيزعلا دبع

 :(”عفان نب عيبرلا لاقو «'"زيزعلا دبع نب رمع نم  لضفأ وأ
 رتسلا لجرلا فشك اذإف - كي يبنلا باحصأ رتس نايفس يبأ نب ةيواعم»

 نب ورمعو ةيواعم صقتنا لجر نع دمحأ لئسو .'«هءارو ام ىلع أرتجا
 ءءوس ةئيبخ هلو الإ امهيلع ئرتجي مل هنإ» :لاق ؟يضفار هنإ لاقيأ صاعلا

 ."ةءوس ةلخاد هلو الإ ِةلك هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ دحأ ضغبي امو
 ةيواعم ىلإ رظني هانيأر نمف ءةنحم اندنع ةيواعم» :كرابملا نبا لاقو

 ريغ هنع وري ملو ءهقثو نم دجأ ملو دايز نب ثراحلا هيف :يمئثيهلا لاقو )١( )٠١1/4(

 .(765/9) دئاوزلا عمجم .فالخ مهضعب يفو تاقث هلاجر ةيقبو 2«سنوي

 ءايندلا يبأ نبا فلأو «هنع هللا يضر هملحب لثملا برضي ناكو )١78/55( هسفن ردصملا (؟)

 .(”16 :ص) ةيواعم دهع :مالسإلا خيرات :يبهذلا :رظنا .كلذ يف ًافينصت مصاع يبأ نباو

 )59//5١9(. قشمد خيرات :ركاسع نبا (©

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (:4)
 يف دواد وبأو «متاح وبأ هنع ثدح 2١6١ ةنس دلو ظفاحلا ةقثلا مامإلا :عفان نب عيبرلا (©)

 507/٠١(. ريسلا) 74١ ةنس يفوت «ةطساولاب ملسمو يراخبلا هنع ىورو ءهننس

 )5١9/69(. ركاسع نبا (5)

 .(١١5/ه9) هسفن ردصملا (0)
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 خيش لاق .2'(ي دمحم باحصأ ىلع ينعي موقلا ىلع هانمهتا ءارزش
 يبأ نب ةيواعمك ْةِلَك يبنلا باحصأ نم ًادحأ نعل نم» :ةيميت نبا مالسإلا

 قافتاب ةغيلبلا ةبوقعلل قحتسم هنإف ...امهوحنو صاعلا نب ورمعو نايفس
 ."”(...لتقلا نود ام وأ ؟لتقلاب بقاعي له ءاملعلا عزانتو «نيدلا ةمئأ

 لتاق نيح اهب هل عيابي ملو «ةفالخلا عّدي مل ةيواعمو» ...» :ًاضيأ لاقو

 هل نورقيو «ةفالخلا قحتسي هنأ الو «ةفيلخ هنأ ىلع لتاقي ملو ءايلع
 ةيواعم ناك الو نهنع هلأس نمل كلذب رقي ةيواعم ناك دقو «كلذب

 نمف...» :لاقو ."”(.. .لاتقلاب هباحصأو ًايلع اودتبي نأ نوري هباحصأو

 .00...هلوسرو هللا ىصع دقف مهنعل
 نب ةيواعم» '””(مالسإلا كلم نينمؤملا ريمأ» نم فلسلا فقوم اذهف

 ثيداحأ هلئاضف يف نوثدحملا ىور دقو - امهنع هللا يضر - («نايفس يبأ

 يف ديشر خيشلا ريصقت ىدم ملعت انه نمو 5 2الوصفو ًاباوبأ كلذل اودرفأو

 رهتشا دقف ىسأ لكبو «ةنامألاو هقفلاب هل دوهشملا ليلجلا يباحصلا اذه قح

 عاذو «"”ةنسلا لهأل نيبستنملا نمو «نيرخأتملا يف اميس ال «هيف نعطلا
 بر لوسر ةفيلخو نيئمؤملا ريمأ ىلاعت هللا محرو «ةماعلا نيب ىتح كلذ

 مهل نيعباتلاو ءانيبن باحصأ رئاسو «نيمألا يحولا بتاكو «نيملاعلا
 .مهنع ىضرتو مهبحأ نمو ناسحإب

 هسفن ردصملا )١(

 .(08/**) ىواتفلا عومجم (؟)

 .(07؟/0ه) هسفن ردصملا (9)

 .(55/88) هسفن ردصملا (4)

 )*/١١١(. ريسلا :يبهذلا :رظنا (4)

 عم )/١٠١/9( ةيواعم ركذ :باب «ةباحصلا لئاضف :ك :حيحصلا :يراخبلا :رظنا (5)

 مجعملا :يناربطلاو ءاهدعب امو("01/9) دئاوزلا عمجم :يمئيهلا :ًاضيأ رظناو «حتفلا

 .اهدعب امو ("55/19) ريبكلا

 ةبتكم .ط (59 -18:ص) ؛يمالسإلا ملاعلا خيرات :راجنلا بيطلا دمحم :الثم رظنا (0)
 باحصأ يف بطق ديس نعاطم :يلخدملا يداه نب عيبر :رظنا و «ضايرلا .«فراعملا

 .م19946١  ه515١ ةيناثلا «ءابرغلا ةبتكم كي هللا لوسر
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 :رشاعلا ثحبملا

 نمض ثحبت يتلا ةينيدلا لئاسملا مهأ نم ةفالخلاو ةمامإلا دعت

 جهنملا نايبو اهثحبب اونع دق ةنسلا لهأ ءاملع نإف اذل «ةديقعلا تاعوضوم

 ةزره ىلإ اضر ديشر رصع يف ةفالخلا تضرعت دقو .اهيف هعابتا بجاولا
 ,©"0بصنملا اذه ءاغلإو «ىنامثع ةفيلخ رخآ طوقس نلعأ هتايح ىفو «ةفينع
 ثدحلا اذهل ناك دقل .يلعف رثأ يأ يغلأ موي ةقيقحلا يف هل نكي مل يذلا
 ترثكو ءاديدش ابارطضا كلذل اوبرطضاو نيملسملا ةايح يف غلاب رثأ

 يف أماه افرط اضر ديشر ناكو ؛ءاملعلا نيب عوضوملا اذه لوح تاشقانملا

 يف هبتك امع الضف ءعوضوملا اذه يف القتسم اباتك فلأو «شاقنلا اذه

 نيبأ نأ  ماقملا هعسي امب  لواحأ تاباتكلا هذه لالخ نمو .هريسفتو هتلجم

 .""ثحبملا اذه يف اضر ديشر جهنم

 :لو'الا بلطملا

 :ةمامإلاو ةفالخلا فيرعت

 «ىمظعلا ةمامإلاو ةفالخلا» :لاقف «ةمامإلاو ةفالخلا اضر ديشر فرع

 ةموكحلا ةسائر :وهو ءدحاو اهانعم تاملك ثالث «نينمؤملا ةرامإو

 )١( رانملا ةلجم :رظنا ) 7١7 /57-؟ها/ل/؟هو 5377(.

 ةلجملا يف تالاقم  هريغك  باتكلا لصأو ءاضر ديشرل ةفالخلا باتك ىلع اذه يف تدمتعا (؟) .
 .(755:54859/955)و .اهدعب امو ("7/94)و اهدعب امو (؟/794/؟7) رانملا ةلجم : رظنا

 كني



 .©”. .ايندلاو نيدلا حلاصمل ةعماجلا ةيمالسإلا

 .طقف القع ال ًاعرشو القع بجاو مامإلا بصن نأ اضر ديشر ىريو

 روهمجو ةنسلا لهأو ةمألا فلس عمجأ» :لاق .ةلزتعملا ضعب لاق امك

 اعرش بجاو - ةمألا ىلع هيلوت يأ  مامإلا بضن نأ ىلع ىرخألا فئاوطلا

 ."0(. .ةلزتعملا ضعب لاق امك طقف القع ال

 لدتسا هنأ نيملكتملا ضعب نع اضر ديشر ىكح دقف ؛ةلدألا امأو

 لالدتسالا نع ةلفغلاب هيلع ضرتعا هنكل ءمكحلا اذه ىلع لقعلاو عامجإلاب
 مامإلا بصن ىلع لالدتسالا نع هلاثمأو وه لفغ دقو» :لاقف «ةنسلاب

 يفو «مهمامإو نيملسملا ةعامج مازتلا يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألاب

 هاور «ةيلهاج ةتيم تام ةعيب هقنع يف سيلو تام نم» نأب حيرصتلا اهضعب
 مزلت» :هل هلك هلوق هيفو هيلع قفتملا ةفيذح ثيدح يتأيسو ..."”ملسم
 26. .“”«مهمامإو نيملسملا ةعامج

 ىلاعت هللا باتك نم تايآب ةمامإلل نيتبثملا ملعلا لهأ ضعب لدتسا دقو

 .""”مامإلا بصن بوجو ىلع

 هب بلاطملا نأو .يئافك بجاو وه بجاولا اذه نأ اضر ديشر نيبيو

 ةمألا ءامعز» :مهنأب دقعلاو لحلا لهأ فرعو ."”دقعلاو لحلا لهأ مه

 نم ةعاط يف مهعبتت ثيحب ءمظعألا اهداوس نم ةقثلا عضومو ةناكملا ولوأو

 اهجورخو اهنايصع نم نمأمب نوكيو ءاهرمأ هب مظتنيف «مهيلع هنولوي

 )١( يبرعلا مالعإلل ءارهزلا .ط (17١:ص) ةفالخلا ١504ه

 .هسفن ردصملا (؟)

 .58 :ح «ةرامإلا :ك :حيحصلا (6)

 :ح «ةعامج نكت مل اذإ رمألا فيك :باب «نتفلا :ك :حيحصلا يراخبلا هاور ("7481) (5)
 .[2١ا/هرث] 2 :ح ؛ةرامإلا :ك : حيحصلا :ملسمو 14

 .(18:ص) ةفالخلا . (4)
 )1514/١(. نآرقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا :رظنا (5)

 .(19١:ص) ةفالخلا (0

81 



 مهعبتي نيذلا ءاسؤرلا قافتا وأ ءمهقافتاب ةعيابملا حصت امنإو ..هيلع

 اذه يف مهئاسؤر نمو» :لوقيف ءالؤهل اضر ديشر لثميو .'"”00..مهريغ

 برحلا ناكرأو ةيرحبلاو ةيبرحلا يريزوك .ءشيجلا داوق :رصعلا
  رصعلا اذه يف  هديقي لب كلذ قلطي ال اضر ديشر نكلو.©"”..امهل

 لصو دقل» :دقعلاو لحلا لهأ  هيأر يف  مهف «مامإلا ذاتسألا بزحب

 ةبترمو «ةمألا هذه يف ةماعزلا ماقم ىلإ  ىلاعت هللا همحر مامإلا ذاتسألا

 بزحلا اذهو» :لوقيو ."”. .ةيويندلاو ةينيدلا رومألا يف دقعلاو لحلا لهأ

 نم هنكمي طسولا يف هفقوم نإف ..ةمألا نم قاقشلا ةلازإ هنكمي يذلا وه

 يف هانيمس يذلا بزحلا وهو «نيفرطلا نم ةمألا ديدجتل نيدعتسملا بذج

 ."؟”«مامإلا ذاتسألا بزحب «نيناوقلا ةنيدم» تالاقم نم ةثلاثلا ةلاقملا

 :ةفيلخلا راتخي نم طورش
 يه «ةفيلخلا نوراتخي نيذلا ىف ةربتعملا طورشلا نأ اضر ديشر ركذ

 نم ذخأم طورشلا هذهل» :لاقو .ملعلاو ةمكحلاو يأرلاو ء«ةلادعلا :ةثالث

 .200..فلسلا يده

 فصوي نم لك نأ نظ نمو» :لاقف ملعلا طرش دنع اضر ديشر فقوتو
 دقف ءاهيف مهعابتا ةمألا ىلع بجيو ةمامإلا مهتعيبب دقعنت ةهاجولاو ملعلاب

 نأ انه دوأو .2"2. .عامجإلا ىنعمو ةعامجلا ىنعمو دقعلاو لحلا ىنعم لهج
 وه هنأ كانه يل نيبت دق ءهلهأو عامجإلا ةلأسم نم اضر ديشر فقومب ركذأ

 مهدصقي نيذلا ملعلا لهأ امأو ."'هلهأ الو عامجإلا ىنعم فرعي ال يذلا

 )١( :ص) هسفن ردصملا 1١9 00١(.
 )١181/6(. رانملا ريسفت :رظناو ءهسفن ردصملا (9)

 .(507 :ص) ةفالخلا (6)

 0١. :ص) هسفن ردصملا (54)
 .(58:ص) هسفن ردصملا (5)

 .(50 :ص) ةفالخلا ()

 .ثحبلا اذه نم ١5١( :ص) :رظنا (0



 ('"(داهتجالاب هنع ربعملا يلالقتسالا» ملعلا باحصأ مهف اضر ديشر

 نيناوقلا لعج نع نوزجعي» ءالؤه نإف «نيدماجلا ءاهقفلا ةيوشح بزح»
 داهتجالاب لوبقلا نوبأيو يديلقتلا هقفلا نم ةدمتسم ةيسايسلاو ةيلاملاو ةيركسعلا

 نأ ىلع ةموكحلا رمأ مهيلإ ضوف ولو «ةيويندلا تالماعملا لك ىف قلطملا

 بزح» :يلالقتسالا هقفلا باحصأ يأ مهو ."”2. .ًاعطق اوزجعل اهب اوضهني

 .مامإلا ذاتسألا بزح مه ًاعبطو ."”«لدتعملا يمالسإلا حالصإلا

 :ةفيلخلا يف ةربتعملا طورشلا

 ةلادعلا :يهو «ةعبس ةفيلخلا يف ة ةربتعملا طورشلا نأ اضر ديشر ركذ

 .(©بسنلاو يأرلاو ةعاجشلاو ءءاضعألا ةمالسو ساوحلا ةمالسو ملعلاو

 طرش دنع فقوت دقف «مامإلل نيراتخملا يف ملعلا طرش دنع فقوت امكو

 عامجإلا امأ» :لاق ءهيلع عامجإلا تبث دق هنإ :لاقف ؛مامإلا يف بسنلا

 «نيثدحملا تاقث هاور «لعفلاو لقنلاب تبث دقف ةيشرقلا طارتشا ىلع

 لمعلا هيلع ىرجو .مهلك ةنسلا بهاذم ءاهقفو «نوملكتملا هب لدتساو
 ةمألا نم مظعألا داوسلا ناعذإ مث شيرق ينبل مهناعذإو راصنألا ميلستب

 ةطلسلا مهوبلسو نييسابعلا ىلع اوبلغت نيذلا كرتلا نإ ىتح نورق ةدع
 . .اهلاحتنال يدصتلا الو ةفالخلا ءاعدا ىلع مهنم دحأ أرجتي مل لعفلاب

 اضر ديشر لدتسيو .'(..ركذ ام ىلع ةعمجم ةمألا نأل الإ كلذ امو

 ىف ةضيفتسم ةريثكف كلذ ىف ثيداحألا امأو» :لوقيف ءةنسلاب طرشلا اذهل

 وأ ةفالخلا باوبأو ماكحألا بتك يف اهوجرخأ دقو ءةنسلا بتك عيمج

 ثيداحألا هذه نم اضر ديشر ركذيو .'"'(..اهريغو بقانملاو ةرامإلا

 .(55:ص) ةفالخلا )١(

 ع : ص) هسفن ردصملا (0)

 .(19:ص) هسفن ردصملا (9)

 .(555 560 :ص) هسفن ردصملا (4)

 .(57 :ص) ةفالخلا (6)

 .هسفن ردصملا (5)

 للك



 ةمئألا» ثيدح ةوق نم انبسحو» :لوقيو .2'”شيرق نم ةمئألا» :ِِلكَك هلوق 5
 ىف هركذ دنع يرابلا حتف ىف ظفاحلا لوق ةياورلا ثيح نم («شيرق نم

 نيعبرأ وحن نع هقرط تعمج دق» :هصن ام يراخبلا حيحص نم «بقانملا»

 اذه لهأ ضعب هركذ ام ىلإ تفتلي ال اذه ملع نمف ....؟"”«ًايباحص

 اذه ."”...اهضعب ديناسأ يف ثحبلاو ثيداحألا كلت ليوأت نم رصعلا

 نم ةمكحلا اضر ديشر نيبف ةياردلا ثيح نم امأو «ةياورلا ثيح نم

  هلعج ةمكحف» :مهضعب ءارآ لقن نأ دعب ؛لوقيف طرشلا اذه طارتشا

 :هببسو - شيرق ينعي  اهيف هتوبن ةفالخ هيلع همالسو هللا تاولص

 عابط ببسب  نوكتو «ةوعدلا اهب رشتنت ىتلا ايازملا ةرثك :لوألا :نارمأ

 ءاهفعض وأ ةمحازملاو «ةضراعملا عنمو ؛«ةملكلا عمجل ًاببس  رشبلا

 ءابعأب مقي مل نم ةرثكو مهلزانت ىلع مهل اونعذأ سانلا نإف ءناك كلذكو

 مالسإلا ةماقإ نوكت نأ :ىناثلاو ...اهقحب اهذخأ الو مهنم ةفالخلا

 عطقني ال ىتح اهرشنو اهيلإ اعدو اهاقلت نم لوأ لسالس يف ةلسلستم

 ممألاو للملا نم ةصاخلا قوقحلا نإف «يخيراتلاو يونعملا اهريس لاصتا

 .(0”2.. . خيراتلا ةديلو

 حرص ام وهو  طرشلا اذه دنع فوقولا ىلإ اضر ديشر عفد يذلاو
 اهنأ اضر ديشر ىري امنيب - نامثع ينب ةفالخ حيحصت ضعبلا ةلواحم - هب

 وهو ءهب حرصي مل رخآ ءيشو - اهيف هيأر نايب يتأيسو  بلغتلاب ةفالخ
 اذه لغشل مهعلطتو دهعلا كاذ كولم نم ضعبلا سوفن يف عقو ام

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا .ةباحصلا نم ددع نع ظفللا اذه يور )١17/17 
 *0(« دئاوزلا عمجم :يمثيهلاو )١91/5  ١97(: نم ءارمألا : ظفلب يراخبلا مجرتو

 «شيرق نم ءارمألا :باب ءماكحألا :ك ءحيحصلا :هطرش ىلع حصي مل ذإ «شيرق

 :باب «ماكحألا :ك :يراخبلا :رظنا : نيحيحصلا يف ىرخأ ثيداحأ يف تباث ىنعملاو

 :ح «شيرق نم ءارمألا ١9  4٠:ح «ةرامإلا :ك .حيحصلا :ملسمو ءالا ١81١8

 .هذعب امو

 .(517/5) يرابلا حتف :رظنا (؟)

 .(58 :ص) ةفالخلا (*)

 7١(. :ص) ةفالخلا (4)

 ,7مى1/



 (07هضارف دعب بصنملا

 :ىناثلا بلطملا

 يسلوتلا قرط

 :لاقف «ةعيابملا :اهدحأ :ةيالولل قرط ثالث ديشر خيشلا ركذ
 ًامامإ هوراتخا نمل دقعلاو لحلا لهأ نم ةعيابملاب لصحت دقع ةمامإلا»
 ةنسلاو باتكلا ىلع نوكت نأ ةعيبلا يف لصألاو ء«مهنيب رواشتلا دعب ءةمألل
 نم فورعملا يف ةعاطلاو عمسلا ىلعو «هلبق نم لدعلاو قحلا ةماقإو
 دنع ةعاطتسالا ديق مهنقلي ناك يذلا وه ِخلكك يبنلا نأ حص دقو . . . مهلبق
 ءداهجلا ىلعو «ةرجهلا ىلعو .مالسإلا ىلع ًاضيأ هوعياب دقو «ةعيابملا
 يف ةصوصنملا ءاسنلا ةعيب ىلعو «لاتقلا نم رارفلا 0 ربصلاو
 نيل ١ او نآرقلا

 .©©ةنسلا لهأ دنع ةحيحصلا قرطلا ىدحإ يه قيرطلا هذهو

 فالختسالاب ةيلوتلا يهف اضر ديشر اهررقي يتلا يناثلا قيرطلا امأو
 هنم دهعلاو قحلا مامإلا فالختسا ةحص ىلع ءاهقفلا قفتا» :لوقيف ءدهعلاو

 مامإلا يف يأ ءهيف ةربتعملا طورشلا ىلع هيلإ دهعلا حصي نم ىلإ ةفالخلاب
 طورش عيمجل عمجتسم مامإ نم الإ حصي ال فالختسالا وأ دهعلاف .قحلا
 ىلع اولدتساو ءدرف ىلإ دهعلا طرش اذه .كلذ يف هلثم وه نمل ةمامإلا

 يف ىروش هلعجو عيمجلا ىلإ دهعلا امأو ءرمعل ركب يبأ فالختساب كلذ

 ضرغل ناك رمتؤملا اذه نأ ذئموي عيشأو «ةلأسملا هذه شقاني ةرهاقلاب رمتؤم دقع دقل )١(
 0١8١و )7١8/519 رانملا ةلجم :رظنا :بصنملا اذهل تقولا كلذ كولم دحأ حيشرت
 اضر ديشر ةلاسر :رظنا و (7284/55و 5949و 075/75) ًاضيأو (158و 1545و ”70و
 .(91//17/) رانملا ةلجم :رمتؤملا اذهل

 )١7(. ةيآلا «ةنحتمملا ةروس :رظنا (9)

 .(77 :ص) ةفالخلا (*)

 .(”7 :ص) ةيناطلسلا ماكحألا :يدرواملا :رظنا (4)
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 ةنيعتم ةمامإلا نوكت نأ هيف اوطرتشاف .دقعلاو لحلا لهأ نم روصحم ددع

 وهو .مهنم هيلع نوقفتي نمل دحأ ةعزانمل لاجم ال ثيحب ءمهدحأل

 ىريو .2”'"2...- مهنع هللا يضر - ةتسلا يف ىروش اهايإ رمع لعجل قفاوملا
 لهأ رارقإ ىلع ةفقوتم يهف ةحيحص تناك نإو قيرطلا هذه نأ ديشر خيشلا
 عضوم ريغ يف اهعضو نع ًازارتحا فلختسملا ةفيلخلل دقعلاو لحلا

 نوبلغتملا امأو» :لاق .اهطورشل ًاعمجتسم الو اهل الهأ سيل نم فالختساب

 «هتاذل ًامزال ًايعرش ًاقح سيلو «مهتمامإك مهفالختساو مهدهعف ةيبصعلا ةوقب

 ناكمإلا دنع اهب ةيعرش ةمامإ لادبتساو ءاهتلازإ بجت امك هذبن بجي لب
 الف رخآ بلغتب تلاز اذإو ءاهنم ةمألا ىلع ًاررض دشأ ةنتف نم نامألاو

 ."”(. . .اهتداعإل لاتقلا نيملسملا ىلع بجي

 ريغ رفاكلاو قسافلا مامإلا ىلع جورخلا ةلأسم لوح مالكلا يتأيسو

 اثيدحو أميدق روجلا ةمئأ ىلع جورخلا تالواحم نأ ىلإ ةراشإ انه ريشأ ينأ

 امل ةبسنلاب مهتيالو تناك ىتح ءمهروج نم دشأ وه ام ىلإ ًامئاد تدأ دق
 .مهيلع تماد ول سانلا دو ةمعن مهدعب ثدح

 ؛ةبلغلاو ةرورضلا قيرط يه ةفيلخلا اهب نوكي يتلا ثلاثلا قيرطلاو
 عمجتسي مل نم ةفالخ يه  ديشر خيشلا اهاري امك  ةرورضلا ةفالخو

 يف ةلأسملا لخدت طورشلا ضعب دوجو رذعت اذإف «ةربتعملا ةفالخلا طورش

 اهردقب ردقت  ديشر خيشلا لوقي امك - تارورضلاو «تارورضلا مكح
 عم ءاهلهأ نم طئارشلا رثكأل ًاعمجتسم ناك نم ةعيابم ذئئيح بجاولا نوكيف

 ."'...اهلك اهعامجتسال يعسلاو داهتجالا

 اهنيب قرفلا نأ الإ  ًاضيأ ةرورضلل ةزئاج يهو  بلغتلا ةفالخ امأو

 وه نمل مهرايتخاب دقعلاو لحلا لهأ نم تردص ىلوألا نأ اهلبق ام نيبو
 ىلع يدتعملا وه اهبحاصف :ةيناثلا امأو ...طئارشلا ضعبل نيدقافلا لثمأ

 )١( :ص) ةفالخلا 4١(.

 :ص) ةفالخلا (؟) 45(.

 )9( :ص) ةفالخلا 47(.

 كم



 وه نم دوجو مدعل ءهل دقعلاو لحلا لهأ رايتخاب ال ةيبصعلا ةوقب ةفالخلا

 .©0(.. .ًارارطضا عاطي اذهو ءرايتخا عاطي كاذف ءهنم طئارشلل عمجأ

 مامإلا ةعاط بوجو قباسلا صنلا نم حضو امك ديشر خيشلا تبئيو
 .نيتلاحلا الك يف

 دنع ريزنخلا محلو ةتيملا لكأك بلغتلا ةطلس ةلاح نإ لوقي هنأ ريغ

 هنإ) - لوقي امك  هاضتقمو .ىضوفلا نم ىندأ نوكتو رهقلاب ذفنتل ةرورضلا

 ىلع سفنلا نطوت نأ زوجي الو .«ناكمإلا دنع اهتلازإل ًامئاد يعسلا بجي
 فلا

 . .. .اهماود

 ةفالخلا مكح هل حبصأ رقتساو مت ىتم ةبلغلاب فالختسالا نأ قحلاو

 ةيعرلا ىلع بجاولا وهو «"”جورخلا مدعو ةعاطلا بوجو نم ةيعرشلا

 :يلي اميف ديشر خيشلا هنيب يذلا

 :رمألا يلوأ ةعاط

 رئاسو نيعيابملا ىلع اهب بجو ةعيبلا تمت ىتمو» :ديشر خيشلا لاق
 نم لاتقو ءهل ةرصنلاو هللا ةيصعم ريغ يف مامإلل ةعاطلا مهل عبتلاب ةمألا
 مامإلا ةعاط نم هب ريكذتلا بجي ام مهأو ...هنود رمألاب دبتسا وأ هيلع ىغب

 هعياب نم لك ىلع بلغتلا وأ ةرورضلا مامإ اذكو ءملسم لك ىلع قحلا
 عرزلاو ماعنألاو لاملا ةاكز ءادأ  دقعلاو لحلا لهأ ةعيب هتمزل نمو «تاذلاب

 بجي امك ...ةمألا عومجم ىلع ًايئافك ًابوجو بجاولا داهجلاو ةراجتلاو

 داوقو ءةاضقلاو نييسايسلا ةالولا نم دالبلا رمأ مهالو نم ةعاط مهيلع

 «مهتطلس هب ديفي اميف هل عوضخلا ءالؤه ىلع بجيو ءمهريغ نود شويجلا
 يف نوكت ال نأ ةعاطلا يف ماعلا طرشلاو ءمهلزع اذإ مهايإ هلزع يفو
 290. . .ىلاعت هللا ةيصعم

 )١( :ص) هسفن ردصملا 45(.
 .(40 :ص) ةفالخلا (؟)

 .يمالسإلا بتكملا .ط (77/4 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا 6

 .("84 :ص) ةفالخلا (5)
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 «ةئسلا لهأ نيب هيلع عمجم ديشر خيشلا هيلإ بهذ يذلا اذهو

 .""هلوسر ةعاطو ىلاعت هللا ةعاط نم اهنأو ءمامإلا ةعاط بوجوب نولوقيف

 :ثلاثلا بلطملا

 مامإلا ةفيظو

 تازيم ةماقإو «قحلا ةوعد رشن مامإلا ىلع بجي» :ديشر خيشلا لاق

 «صن هيف سيل اميف ةرواشملاو «عدبلاو ءادتعالا نم نيدلا ةيامحو .لدعلا

 هبساحي ءهيف أطخأ هاري اميف ةمألا نم دحأ لك هعجاري هلمع نع لوئسم وهو

 هلافغإ يدرواملا ىلع ديشر خيشلا دقتناو ."'”"...دقعلاو لحلا لهأ هيلع

 :لوقيف ءمامإلا ىلع ايعرش ابجاو هربتعي ديشر خيشلا نإف .ىروشلا بجاول
 هللا نع هيف صن ال ام لك يف ةرواشملا مامإلا ىلع بجي ام مهأو»

 يعطق ريغ يداهتجا صن هيف ام وأ هب جتحي ًاحيحص ًاعامجإ الو ءهلوسرو
 مهوتي امك اقلطم امكاح سيل وهف ...برحلاو ةسايسلا رومأ اميس الو

 ةماعلا نيدشارلا ءافلخلا ةريسو ةنسلاو باتكلا ةلدأب ديقم لب نوريثكلا

 روش مُهرْمأَو# :ىلاعت هلوقب نينمؤملل فصو الإ اهيف دري مل ولو «ةرواشملابو
 ىريف .*00...ىفكل '4ِرأْلا يف ْمُهْرواَطَول :هلوسرل هلوقو "هب

 لهف ءاهعم ركذ امبو ىروشلاب «ةديقم ةفيلخلا ةطلس نأ ديشر خيشلا
 ٠ ؟هل ةزئاج يه وأ ءمامإلا ىلع ةبجاو ىروشلا

 ةبحتسم ىروشلا نأ فلسلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا ةلدأ هيلإ دشرت يذلا

 هب حرصو ''ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ راشأو ءهيلع ةبجاو ال ءمامؤلل

 )١( :ص) قباسلا ردصملا :زعلا يبأ نبا :رظنا 781١(.

 .("ه :ص) ةفالخلا (؟)

 .(78) ةيآلا ءىروشلا ةروس (*)

 )١59(. ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (4)

 .(38 :ص) ةفالخلا (9)

 .م1939 ةعبارلا «توريب «يبرعلا باتكلا راد .ط ١57( :ص) ةيعرشلا ةسايسلا (5)

 .(787/54) هل ىواتفلا عومجم :رظناو

 ىلا



 هشيجو هتيعر مامإلا ةرواشم بابحتسا اهنمو» :لاقف «ميقلا نبا مامإلا
 ةحلصمل ًافرعتو ءمهبتعل ًانمأو مهسوفنل ةباطتساو يأرلا هجول ًاجارختسا
 لاق نممو .00'2...برلا رمأل الاثتما ءضعب نود مهضعب اهملعب صتخي
 لديو «ىلعي يبأو يدرواملا بهذم وهو :«'””رجح نبا ظفاحلا بابحتسالاب
 بدنلاو .مامإلا تابجاو نيب ىروشلا دروي مل امهالكف ٠ ,؟"امهلعف رهاظ هيلع
 ىروشلا نأ قحلا نأ هلك كلذ نم نيبتف « "ا دمحأو ,؟*”يعفاشلا بهذم

 نم مهرثكأو - بوجولاب لاق نمو «ةبحتسمو ةزئاج يه لب ةبجأو تسيل
 ةثداحلا ئدابملاو ةديدجلا ةياعدلاب نورثأتم مهنأ الإ ى رأ الف - '”نيثّدحملا
 لوقت ال مظنبو عرشب دبعتت ال تافسلف نم اهرثكأو ءمكحلا ماظن يف
 خيشلا :بوجولاب نيلئاقلا نيئثدحملا يأر ىلعو .عمسلاو ةعاطلا بوجوب

 ."”اضر ديشر خيشلا هذيملتو هدبع دمحم

 :جبارلا بلطملا
 ةمامإلا نع ةفيلخلا هب جرخي ام

 قلعو .هصخلو يدرواملا هدروأ ام ىلع اذه يف ديشر خيشلا دمتعا
 دق قسفلاب مامإلا لازعنا نم هركذ امو» :لاقف ,#تاقيلعتلا ضعب هيلع

 )١( داعملا داز )١51/1( نيعقوملا مالعأ :رظناو )157/4(.

 )011/1١7. يرابلا حتف (؟)

 ةيناطلسلا ماكحألا :ىلعي وبأو «(01 5١ :ص) ةيناطلسلا ماكحألا :يدرواملا :رظنا (9)
 .(3027:ص)

 .ه1791* ةيناثلا .ط (18/0) مألا :رظنا (4)

 .0957/11) ريبكلا حرشلاو ينغملا :رظنا )0(

 :ةرهز وبأ دمحم ١94(« :ص) ةيسايسلا انعاضوأو مالسإلا :ةدوع رداقلا دبع :رظنا ()
 ,(8"1 :ص) ةعيرشو ةديقع مالسإلا :توتلش دومحمو 557(2؟ :ص) مزح نبا

 3١7(. :ص) ةوعدلا لوصأ :ناديز ميركلا دبعو

 :رظنا .ءارآلاو كولملا ةطلس دييقتو (ةيطارقميدلاك) ةثدحم ظافلأب اضر ديشر حرصيو (0)
 .ةيوروأ نم ةيتآلا راكفألاب هرثأت ىلع لدي ام وهو )854/١( رانملا ةلجم

 .(50 ه7 :ص) ةيناطلسلا ماكحألا :يدرواملا :رظنا (8)

 فذ



 «قسافلا ةيلوت زوجي ال هنأ روهمجلا هققح يذلا روهشملاو ءهيف فلتخا
 مهضعبو .اقلطم ةمامإلا هب لطبت ال ةيلوتلا دعب قسفلا ءورط نكلو

60 

 مامإلا ىلع جورخلا بوجو ىلع ءاملعلا قافتا ديشر خيشلا نيبو

 ةعيرذ دس اهنمو ةلدألا ضرراعتب قسفلاو ملظلا يف ذ اوفلتخا مهنأو «ءرفكلاب

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا دارفألا ىلع نأ راتخملا قاقحتتلاو «ةنتفلا

 دقعلاو لحلا لهأ امأو «ةوقلاب رمألا يلو ىلع جورخلا نود امهطورشب

 ."”لاتقلا ىتح ةحجارلا ةحلصملا هيف نوري ام مهيلع بجيف

 ثيدحب ةيصعملا نود رفكلاب علخي لاق نم لدتسا دقو» :لاقو

 لَ يبنلا اناعد» :لاق «"””نيخيشلا دنع ةعيابملا يف تماصلا نب ةدابع

 انطشنم يف ةعاطلاو عمسلا ىلع انعياب نأ انيلع ذخأ اميف ناكف هانعيابف

 ًارفك اورت نأ الإ هلهأ رمألا عزانن ال نأو انيلع ةرثأو انرسيو انرسعو انهركمو
 الإ» :هلوق حرش يف ظفاحلا ركذ دقو «ناهرب هيف هللا نم مكدنع ًاحاوب ًارفك

 . ."”رفكلا لدب مثإلاو ةيصعملا ظفلب ىرخأ تاياور «ًاحاوب ًارفك اورت نأ
 ربخ وأ ةيآ صن نم يأ «ناهرب هيف هللا نم مكدنع» :هلوق حرش يف لاقو

 ماد ام مهيلع جورخلا زوجي ال هنأ هاضتقمو «ليوأتلا لمتحي ال حيحص

 .©”(.. .ليوأتلا لمتحي مهلعف

 رئاجلا مهناطلس ةلازإو لعفلاب هلهأ ىلع راكنإلاو روجلاو ملظلا ةمواقم مهيلع

 )١( :ص) ةفالخلا 48(.

 :ص) هسفن ردصملا قفز ””(,

 ,ااهنوركنت ًارومأ يدعب نورتس» : ع يبنلا لوق : باب «نتفلا :ك . حيحصلا : يراخبلا قفز

 هلذعب امو 16 ١: :ح «ةرامإلا :ك «حيحصلا :ملسمو للءمكو ذه :ح

1178 ). 

 )٠١/1١  يرابلا حتف :رظنا (5)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )هر

 فلي



 يه ةدسفملاو ةحجارلا يه كلذ يف ةحلصملا نأ مهدنع تبث اذإ لاتقلاب ولو
 وه جورخلا ةلأسمل ًاطباض ديشر خيشلا عضي كلذبو .“'"...ةحوجرملا

 نم يلي ام رثكأ ديشر خيشلا يأر حضويو ءةدسفملاو ةحلصملا سايق

 .روج رادو لدع راد ىلإ رودلا هميسفت

 :روج رادو لدع راد ىلإ دالبلا ميسقت

 مالسإلا راد ىهو لدعلا راد...» :لاقف لدعلا راد ديشر خيشلا فرع

 اذإ كلذب ىمست .لدعلا نازيم ميقي يذلا «قحلا مامإلا اهيف بصن يتلا

 نم ةيبصعلا لهأ بلغتب اهيف مكحلا ناك ام يهو ءروجلاو يغبلا رادب تلبوق

 نارادلا ناتاهو «...اهطورشو ةيعرشلا ةمامإلا ماكحأ ةاعارم مدعو نيملسملا

 لكلو ىرخألا نود امهادحإ دجوت دقو دحاو تقو ىف ًاعم نادجوت دق
 60 . . ماكحأ امهنم

 ةعاطف لدعلا راد امأ» :لوقيف لدعلا راد ماكحأ ديشر خيشلا نيبيو

 الإ هتفلاخم زوجت الو ءًانطابو ًارهاظ ءًاعرش ةبجاو فورعملا يف اهيف مامإلا
 داهتجالا نود ةنسلاو باتكلا نم حيرص صنب ةتباث ىلاعت هلل ةيصعمب رمأ اذإ

 داسفلا هدالب يف ىغب وأ نيملسملا نم هيلع جرخ نم لاتق بجيو «ديلقتلاو

 رادو برحلا راد نم ةرجهلا بجتو ءًاعرش بجاولا لاتقلا نم هريغك «ةوقلاب

 ةماقإ نم عنم وأ ملظف امهيف فعضتسا نم ىلع رادلا هذه ىلإ يغبلا
 2١١

 . 6 ةنيد 3
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 يغبلا راد امأو» :لوقيف .يغبلاو روجلا راد ماكحأ ضعب ًاضيأ نيبيو

 ردقت ةرورض يه لب ءاهتاذل ًاعرش ةبجاو ةبرق تسيل اهيف ةعاطلاف ررجلاو

  لدعلا راد ىلإ ردق نم ىلع اهنم ةرجهلل بجوملا ملظلا نمو ...اهردقب

 .مهتيبصع دييأتل لاتقلا ىلع مهل عضخي نم نيبلغتملا لمح  تدجو نإ

 )١( :ص) ةفالخلا 44(.
 )'( :ص) هسفن ردصملا 6١(.

 )6( :ص) ةفالخلا 60١(.
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 نأ رهاظلاو «نيررضلا فخأ باكترا ةدعاق ىلع رئاد ًامئاد اهرمأف ءهيلع

 مهريغ لاتق نيبو «لاحب هيف ةعاطلا حابت الف لدعلا لهأل مهلاتق نيب قرفي

 هنمو «روجلا ةمئأ عم بجيف يعرشلا داهجلا امأو . ... نيبلغتملا نم مهلاثمأك

 ."”.. .رافكلا اهيلع ىدتعا اذإ مهدالب نع مهعافد

 باكتراب ةطبترم روجلاو يغبلا راد يف لاحلا نأ ديشر خيشلا ىريف
 ةحلصملل اظفحو ةدسفملل اءرد ءنيتدسفملا دشأ عفدو نيررضلا فخأ

 اوذخأو اوملظو اوراج نإو ًاقلطم رمألا يلوأ ةعاط بجي هنأ قحلاو ءةحجارلا

 فاعضأ دسافملا نم هيلع بترتي مهيلع جورخلا نأل ءانروهظ اودلجو انلاومأ

 ةفعاضمو تائيسلل ريفكت مهروج ىلع ربصلا يف لب «مهروج نم لصحي ام
 نم ءازجلاو ءانلامعأ داسفل الإ انيلع مهطلس ام ىلاعت هللا نإف «تانسحلل

 1 ْتبَك اَمِِف ٍةبِصُم ني مكب اَمَو9# :ىلاعت لاق .لمعلا سنج

 .0ةيوتلاو لمعلا يف ف داهتجالا ذئكتعاس بجاولاو .'"”49 ينك نع امي

 رمأ» :هنإ لاقو .مامإلا ةدحو وه لصألا نأ ديشر خيشلا ىري

 ةلودلا ةعقر عاستا لاح يف زئاج ددعتلا نأ ىري هنأ الإ :'*”*«يعامجإ

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 .("0) ةيآلا ؛ىروشلا ةروس (؟

 «ةعساتلا «يمالسإلا بتكملا .ط 78١( :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا (6)

 :للَك يبنلا لوق باب «نتفلا :ك «حيحصلا :يراخبلا :مامإلا ةعاط بوجو ةلدأ :رظناو

 هللا لوق :باب ءماكحألا :كو ءهدعب امو 7 :ح ؛«اهنوركنت ًارومأ يدعب نورتس»

 :ملسمو .هدعب امو 01 : ح 4كم رتألا ِلِثأو ] اولا اوميِلأَو هنأ اشيِكأظ :ىلاعت
 .هدعب امو (1875) ١" :ح «ةرامإلا :ك «.حيحصلا

 .(01 :ص) ةفالخلا (4)

 46ه



 «ةرورضلل ذئنيح ددعتلا نوكيف ءلاصتالا رذعتو راطقألا دعابتو ةيمالسإلا

 نيب ةقشلا دْعُب١ :نإف ءاهتابثإ يف دهتجي نأو ءاهردقب ردقت نأ بجي يتلا
 فلتخي امم ؛ماكحألا ذيفنت اهيلع فقوتي يتلا تالصاوملا رذعتو دالبلا
 ةدحو عدصل ًامئاد ًارذع لعجي نأ حصي الف «ناكملاو نامزلا فالتخاب

 .00"2. . .مالسإلا

 اهيف طرف دق «ةريثك تابجاو مامإلا ةدحو مامأ نأ ديشر خيشلا ىريو

 ,"”بجاولا اذهب اوبلاطي ىتح اوماقأ بجاو يأف» «ءلبق نم نوملسملا
 مث ةيبهذملا ةيبصعلا تقزم دقو «ةمألا ةدحو عبتت مامإلا ةدحو» :لوقيو

 هلإو دحاو برب ناميإلاب اهايإ مالسإلا ديحوت دعب ةيمالسإلا بوعشلا ةيسنجلا
 بادالاو نيدلا يقلتو ءدحاو عرش مكحل عوضخلاو ء«دحاو باتكو دحاو

 ةمأ تسيل يهو دحاو مامإ مويلا اهل نوكي ىنأف ءدحاو ناسلب

 ."0.(0. .ةدحاو

 ةيدنلا ةضورلا بحاص عباتو ”يدرواملا انه ديشر خيشلا فلاخ دقل

 دقف انه هبهذم يف ًادلقم ناك هنأ ينعي ال كلذ نإ :'*”ليصفتلا اذه يف
 ام ءاهقفلا مالك نم راتخي ًادقان ًاضراع ناك هنإ  ديلقتلا نم هفقوم تفرع
 ال يتلا ؛ةميدقلا يشاوحلاو تاريرقتلاب ديقتي الو رصعلا لاحل ًابسانم هاري
 .©0ةيفنحلا بتك دولج يف ةروصحم ةعيرشلا تسيلف «نامزلا اذه عم بسانتت

 )١( :ص) هسفن ردصملا 04(.

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)

 5١(. :ص) هسفن ردصملا (9)

 .(8"0 - "9 :ص) ةيناطلسلا ماكحألا :رظنا (؟)

 «ةيناثلا ءايناطيرب «مقرألا راد .ط (9ا/5/؟) ةيدنلا ةضورلا :ناخ نسح قيدص :رظنا (©)

 ها

 .(008/5) رانملا ةلجم :رظنا (5)
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 رخآلا مويلاب ناميإلا يف

 :لوصف ةسمخ هيفو

 .رخآلا مويلل اضر ديشر تابثإ :لوألا لصفلا

 . هتلدأو ثعبلا : يناثلا لصفلا

 .اهطارشأو ةعاسلا :ثلاثلا لصفلا

 .نيزاوملاو روصلا :عبارلا لصفلا

 .رانلاو ةنجلا : سماخلا لصفلا

>,” 





 نوكي امم وسر هللا ٠ هب هبا ربخأ | ام 7 ناميإلا ءرخآلا مويلاب ناميإلا لمشيو

 نوكي امو روصلا يف خفنلا نم نوكي امو هميعنو ربقلا باذع نم توملا دعب

 امو «رانو ةنجو باقعو باوث نم ةمايقلا نم نوكي امو ءروشنلاو ثعبلا نم
 .طارشأو تامالع نم هلك كلذ لبق نوكي

 دنع تدجو ىتلا ةيدئاقعلا سسألا دحأ رخآلا مويلاب ناميإلا نإ

 ءامدق دنع 3 هدجن امك «ناسنإلا هللا قلخ نأ ذنم ةيرشبلا تاعامجلا

 عجريو .''”ًاضيأ سرفلا دنع هدجنو ءدونهلا نم ةمهاربلا دنعو «نييرصملا
 ري دك ل نأ ضعبلل ولحي امك يركفلا روطتلا ىلإ ال - كلذ

 اف الخ اّلِإ ِةَمأ ْنَم نإو# :ىلاعت لاق امك «ءايبنألا قيرط ا يحولا ىلإ

 مهساسحإب ّس سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا ىلإ عجري امك 149 ٌُريِد
 .ءيسملاو نسحملا اهيف ىزاجي ةرخآ ةايح دوجو ةرورضب ًاعيمج

 )١( ةيآلا دوه ةروس )١9(.

 .(40) ةيآلا «فارعألا ةروس (9)

 .ط(48 -19) مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا نيب رخآلا مويلا :يرابلا دبع هللا جرف :رظنا (8)

 .م1985- ه5١4١؟ ةيناثلا .ط ءرصم ءءافولا راد

 .(؟5) ةيآلا ءرطاف ةروس (8)

 نة



 ءوض هنكلو ءرخآلا مويلاب داقتعا مهيدل باتكلا لهأ نأ ًاضيأ بير الو
 لصحي ال ةشوشم راكفأو ءًائيش هلالخ نم رظانلا ىري داكي ال تفاخ

 فيرحت نم مهبتك ىلع أرط ام ببسب مويلا اذهل ةحضاو ةروص اهعامتجاب
 .ليدبتو

 ترشأ يتلا هلئاسم ضرعو رخآلا مويلا نع ديشر خيشلا ثدحت دقو

 لهأ بتك يف وه امكو نآرقلا هروص امك رخآلا مويلا نيب نراقو ءاهيلإ

 «نايدألا عيمج يف تهوش يتلا ةديقعلا هذهل نآرقلا حالصإ نّيبو «باتكلا

 .كلذ ضرع يلي اميفو

 م



 >> ور

- 
 2 :لرألا لصفل)

 رخآلا مويلل اضر ديشر تابثإ

 : ناثحبم هيفو

 .همكحو ةلمج رخآلا مويلل ديشر خيشلا تابثإ :لوألا ثحبملا

 .خزربلاو توملا :يناثلا ثحبملا





 امو نْفَتَو## :رشلاو ريخلل دادعتسالا اهيف ةيرشبلا ةعيبطلا تناك امل

 ىلع نيبناجلا دحأ ىغطي دقف 27409 اَهَوَثَتَو اَهَروُج اَهَمْهَأَك (2) اَهنَوَس

 يتلاو «ةلفغلاو تاوهشلا عفادب رشلا بناج وه بلاغلا نوكي دقو , ىرخآلا

 نيرخآلا ىلع يدعتلاو دودحلا زواجت ىلإ اهبحاصب حمجت ام ابلاغ

 قح يف يدعتلا مئارج بكترا نمم نأ ًاريثك انل نيبي لاحلا عقاوو

 اذه ذحأي نأ لبق ؛ مولظملا عم ةايحلا رداغ دق «مهب ملظلا عقوأو هريغ

 ذخأي نأو صاصقلا ىضتقت ىلاعت هللا ةلادع تناك املو :هنم هقح ريخألا

 عقي ةايحلا هذه ريغ ىرخأ ةايح نم دب ال ناك ٠ ءملاظلا نم هقح مولظملا

 56 وو بص ٍِك مَ لِ اسأل َنِم َنْبْرَي َموَي8 وهو صاصقلا اهيف

 0 محن ال انَنلِإ نكد كي ةةاخ امّنأ مس بسم :ىلاعت لاق امك

 008 دري نأ نمل ٌبَسْحيأ# :لاقو

 ثعبلا موق ركنأف «بابلا اذه يف اولض دق سانلا نم ًاريثك نكلو

 .ةفلتخم اقرط هتابثإ يف اوكلس مهنكلو .موق هتبثأو ءهودعبتساو ةلمج
 نأو ًايعمس الإ نوكي ال هيلع ليلدلا نأ نوري  نيملسملا نم  نوملكتملاف

 ميركلا نآرقلا امأو .عانتمالا مدع نايب درجم الإ كلذ يف هل ظح ال لقعلا

 )١( ةيآلا ءسمشلا ةروس )9 - 8(.
 )9( ةيآلا «جراعملا ةروس )57(.

 ) 69ةيآلا «نونمؤملا ةروس )١18(.
 )4( ةيآلا «ةمايقلا ةروس )75(.



 تابثإ ىلع اهعومجمو اهداحآب عطقلاو ملعلا ديفت ةددعتم كلاسم كلس دقف
 جهنم ضفرو نآرقلا جهن ىلع كلذ يف اضر ديشر راس دقو .داعملاو ثعبلا

 ثدحت امك «هب ناميإلا رثأ نيبو ءاليصفتو ةلمج ثعبلا تبئأف .نيملكتملا
 .ةيخزربلا ةايحلا نم هب قلعتي امو «ةرخآلا لزانم لوأ هرابتعاب - توملا نع



 :لوألا ثحبملا

 همكحو ةلمج رخآلا مويلل ديشر خيشلا تابثإ

 اهيف هركذ درو ةبسانم لك يف رخآلا مويلا نع ديشر خيشلا ملكت دقل

 نم لمعلا ىلإ اعدو مويلا اذه ركذ نم رثكأ يذلا «ىلاعت هللا باتك يف

 ًائيش نيب امك ءهب ناميإلا رثأ نيبو هتبثأف ةلمج هنع ديشر خيشلا ملكت .هلجأ
 ناميإلا» :لاقف .مالسإلا ىلع ةقباسلا نايدألا يف ةديقعلا هذه خي رات نم

 وه «لامعألا ىلع ءازجلاو باسحلاو ثعبلا نم هيف نوكي امو ءرخآلا مويلاب

 لمكي هبو «مالسلا مهيلع لسرلا هب هللا ثعب يذلا نيدلل يناثلا نكرلا

 شحاوفلا كرتو «حلاصلا لمعلا ىلع ًائعاب نوكيو «ىلاعت هللاب ناميإلا
 .©0(ناودعلاو ىغبلاو تاركتملاو

 خيشلا هنع لوقيف ءداسفلا نم اهيلع أرط امو ةديقعلا هذه خيرات امأو

 نم مهريغو باتكلا لهأ امأو ءهنوركني برعلا يكرشم لج ناكو» :ديشر

 مهبتك تدقف مث يندمو ينيد عيرشتو بتك اهل ناك يتلا - للملا

 ءازجو توملا دعب ةايحب نونمؤي مهلكف  ةينثولا مهيلع تذوحتساو
 داسفلا هباش دق اذه مهناميإ نكلو .امهلصأ يف ال امهتفص يف نوفلتخي

 داسف ناكف .. .سانلا حالصإ يف هتدئاف لجب تبهذ عدب ىلع هئانبب

 ناميإلا وهو لوألا نكرلا داسفل ًاعبات نيدلا ناكرأ نم نكرلا اذهب ناميإلا

 )١( :ص) يدمحملا يحولا ١178(« :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا عم نراقو 2١١(.

 اه



 ."(. . .هلثم حالصإلا ىلإ ًاجاتحمو «هتفرعمو ىلاعت هللاب قلد 01 : 5

 ناميإ لبقتي ال هنأ» :مويلا اذهب ناميإلا مكح يف ديشر خيشلا لوقيو
 :ةثالث ناميإلا ناكرأ نإف ...توملا دعب يبنلا هب ربخأ امب نمؤي ىتح دحأ

 ."0(. . .ةرخآلاب ناميإلاو ةوبنلاب ناميإلاو هتافصو هللاب ناميإلا

 ظفل امأ» :لاق دع 4 نونو مه ةرخآلابو» :ىلاعت هلوق دنعو

 ام لك نمضتيو «لامعألا ىلع ءازجلا ثيح ًاريثك نآرقلا يف درو دقف ةرخآلا
 .©9(. . .لامعألا ىلع ءازجلاو باسحلا نم ةيعطقلا صوصنلا هب تدرو

 هنايبب بابلا اذه يف باتكلا لهأ ةديقع ىلع أرط ام نآرقلا حلصأ دقلو

 .ةديقعلا هذه ىلع تأرط ىتلاو هيف ةدسافلا تاداقتعالا دربو «نايبلا متأ

 :رخآلا مويلاب ناميإلا رثأ

 لامعألا يف رهظي هّنأو رخآلا مويلاب ناميإلا رثأ ىلإ ديشر خيشلا ريشيو
 .©"(لامعألا يف هراثآب رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا يف نيقيلا فرعيو» :لوقيف
 اهثعبيف سفنلا يف رثؤي يذلا وه كلذب ملعلا نإف» :رخآ عضوم يف لوقيو

 ىرخأ كرتيو ةرات لمعي هنإف كش وأ نظ ىلع ناك نم امأو «لمعلا ىلع
 ."0«.. .هبلق كوكشلا عزانتل

 ىلإ عجري  موصلاك  تادابعلل هئادأو ملسملا كسمت نأ ىلإ ريشيو

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 نوكو ءةحفصلاو قباسلا ردصملا :ةيميت نبا :عم ًاضيأ نراقو )91١/5(«2 رانملا ةلجم (؟)

 ناميإلل اًلماش ةوبنلاب ناميإلا نوكيف ءضعب ىلإ اهضعب عاجرإب رسفي ةثالث ناكرألا
 هتافصب قلعتم هنأل هللاب ناميإلا ىلإ ردقلا عاجرإ نكمي امك «لسرلاو بتكلاو ةكئالملاب
 .ىلاعت

 .(8) ةيآلا «ةرقبلا ةروس (9)

 .(587/8) هسفن ردصملا :ًاضيأ رظنا و )١77/١ - ١5(« رانملا ريسفت (5)

 ١756(. :ص) يدمحملا يحولا :رظنا (©)

 )١5/1(. رانملا ريسفت (5)

 .(517/9) هسفن ردصملا (0



 ."1”حيحص سكعلاو «باسحلاو ءازجلا نم هيف امو رخآلا مويلاب هناميإ

 لمعلا طابترا يف  حيحصلا  ديشر خيشلا بهذمل ديكأت اذه يفو

 ."”لوألا بابلا يف هعضوم يف هنايب قبس يذلاو لاعفألاب داقتعالاو ناميإلاب

 )١( رانملا ةلجم :زظنا )4//771(.

 ) )9.ثحبلا اذه نم (؟١*:ص) رظنا



 :ىناثلا ثحبملا

 ُةَنِبأَذ نيقت ُلك# :ىلاعت لاق .«ةرخآلا لزانم لوأ وه توملا
 ةيبرعلا فرعي نم لك همهفي رهاظ ىنعملا» :ديشر خيشلا لاق «"”4ٍقوْل
 ءهيف شيعت يذلا ندبلا ةقرافم معط هسفن قوذتف .«تومي يح لك نأ :وهو

 تلغلغت يتلا ةفسلفلا مولع بسحب تالاكشإ اهيلع اودروأ مهنكلو
 ىلع رخآ ليلد ًاضيأ انه يدلو ."”2...نيملسملا بتك يف اهتاحالطصا
 ىلإ انه ريشي وهو «مهتاحالطصاو نيملكتملا ةقيرطل ديشر خيشلا ضفر
 قوذت سفنلا نأ ىنعمو «توملاو حورلاو سفنلا فيرعت يف منهفالتخا
 ةيفسلفلا تاحالطصالا نم كلذ لكو ؟ال وأ سفنلا تومت له يأ :توملا
 نمو» :لوقيو اهضفري ديشر خيشلا نإف اذل «نيملسملا بتك يف تسد يتلا

 فورعملا توملا وه توملاف «توملا فيرعت يف ثحبلا لهجلاو ثبعلا
 ."”(.. .دحأ لكل

 )١( ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )146(.

 .(5070/5) رانملا ريسفت (9)

 تالاقم :يرعشألا :اهيلإ راشملا تافالخلا :رظنا و )57١/5  2051١ هسفن ردصملا (©)
 نبا و «ىبلحلا .ط ١١١( :ص) تافيرعتلا :يناجرجلاو 7١(«  ؟8/؟) نييمالسإلا
 حرش :زعلا يبأ نباو «.باتكلا راد .ط «يليمجلا :ت (؟77 :ص) حورلا :ميقلا
 .يكرتلا .ط 07١( :ص) ةيواحطلا

 م4



 ام ” ربقلا باذعب دارملاو" : لوقيف ربقلا باذعب مب دام ديشر نبش نيد

 0 مأ ربق يف ناسنإلا

 ةنسلا لهأ عمجأو :2"”ربقلا باذع تبثت يتلا ثيداحألا ترتاوت دقو
 نيملسملا نم ف سدلفلا بهذمب بهذمت نمو ةدحالملا هركنأ امنيب «هتوبث ىلع

 ."”ةلزتعملا ضعبو جراوخلا هتركنأ اذكو ءهوحن احن نمو انيس نباك

 هراكنإ نأ ركذيو ءربقلا باذع ديشر خيشلا تبثي ةنسلا لهأل ًاعبتو

 ."ههلالدتسا دري مهنيطاسأ نم وهو '؟”«يرشخمزلا» نكلو ةلزتعملل بسني

 اهنإ» :لوقي هنأ ريغ خزربلا يف ءادهشلا ةايح ديشر خيشلا تبثي امك
 يحولا ربخ هب ءاج ام ىلع اهيف ديزن الو اهتقيقح نع ثحبن ال ةيبيغ ةايح

 هذه تبغثت يتلا صوصنلل ةلزتعملا ليوأت ديشر خيشلا ضفرو .2"2.. .ًائيش
 ءايحأ مهنإ» :لاق نم لوق  ةاواسملا مدق ىلعو  ًاضيأ ضفر امك ؛ةايحلا
 لهأ رئاسك مهروبق يف نوحكنيو نوبرشيو نولكأي ايندلا انتايحك مهداسجأب
 ."””«ايندلا

 نود امهدحأ وأ ءًاعيمج دسجلاو حورلا ىلع ربقلا باذع عوقو امأو

 باذعلا عوقو وهو «ةنسلا لهأ بهذم كلذ يف ديشر خيشلا بهذيف ءرخآلا
  ةلزتعملا نيب فالخلا ركذ نأ دعبف  همسجو هحور هلك ناسنإلا ىلع

 لوقي نم نيبو ءًاعيمج دسجلاو حورلا ىلع - ربقلا باذع يفنب نولوقي نيذلا

 )١( رائملا ةلجم )6:9/95(.

 .(07/8 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نبا :رظنا (')

 9١و 7١ -١7:ص) ةيدضعلا دئاقعلا ىلع يناودلا حرش ةمدقم :ايند ناميلس :رظنا ()

 .(7150 :ص) نيدلا لوصأ :يدادغبلاو )١77/5(« تالاقملا :يرعشألا :رظناو ع
 ًاسأر ناك «يوحنلا رسفملا «يلزتعملا ةمالعلا ءرمع نب دومحم هللا راج مساقلا وبأ :وه (5)

 )1١81/7١-١155(. ريسلا :ىبهذلا :رظنا .نايبلاو يناعملاو ةيبرعلاو ةغالبلا يف
 1 .(5101/4) رانملا ريسفت :رظنا (0)
 .(57/4) هسفن ربدصملا (؟)
 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (0



 رمأ نم هلك يبنلا نع تبث ام لك نأ لوقن نأ وهو ءهب ذخألا بجي يذلا

 هللا ىلإ هتيفيكو هتقيقح يف رمألا ضوفنو هب نمؤن قح ةرخآلاو خزربلا
 داسجألا نأو ملألاو ةذللاب رعشت يتلا يه حاورألا نأب ملعلا عم «ىلاعت

 2 .مالآلاو تاذللا ضعب ليصوتل تالآو ءاهل سابل

 ءايحألا نأش نم ةذللا وأ ملألاب ساسحإلا» :رخآ عضوم يف لاقو

 اهيلإ لصو دسجلا يف حورلا تناك اذإف «حورلاب الإ هل ةايح ال دسجلاو
 ناك نإو دسجلاو حورلاب ملأ ملألا اذه نإ :لاقي نأ حصي هتطساوب ملألا

 يأ - ربقلا باذع نع :ءاملعلا لوق نأ اذهب ملعف ...اهدحو حورلل روعشلا

 حورلا ىلع نوكي  ربقي مل نإو توملا دعب ناسنإلاب لزني يذلا ملألا

 ةدامب  لاصتاو «ةقالع توملا دعب حورلل ىقبي هنأب لوقلا نمضتي :دسجلاو

 ةفيثك ماسجأ ىلإ تلحناو ةداملا هذه تقرفت نإو هيف تناك يذلا دسجلا

 . "200. . .ةفيطل تازاغو

 صوصن ضعبب الدتسم «مئاد ريغ ربقلا باذع- نأ اضر ديشر ىريو

 اهنم «مئاد ريغ هنأ ىلع لدت صوصنلا رهاوظف» :لوقيف ءةنسلاو باتكلا

 ىه :اولاق "74 اًيْشَعَو اًوُدُع اَهلَع روُسَرَي ُدَّدلا» :نوعرف لآ يف ىلاعت هلوق
 ام اهنمو ءمنهج باذع ماود نم درو امو ءاهدعب ام ليلدب خزربلا باذع يف

 عضو لي يبنلا نأو امهروبق يف نابذعي نيذللا ربخ نم نيحيحصلا يف درو
 ببس نوكي نأ ىجري امل امهنم ربق لك ىلع اهزرغو اهقش ءارضخ ةديرج
 ةلأسملا هذه يف اضر ديشر هيلإ بهذ يذلا اذهو .©*”2. . .*”امهنع فيفختلا

 )١( رانملا ةلجم )8//ا7١61(.

 .(600/55) :رظنا و «(4557/0) رانملا ةلجم (؟)

 .(55) ةيآلا ءرفاغ ةروس (9)

 :ح ءهلوب نم رتتسي ال نأ رئابكلا نم :باب ءءوضولا :ك ؛ .«حيحصلا :يراخبلا هاور (4)

 .("ا/1/1 15

 .(60:0/55) رانملا ةلجم (6)

 ٠م



 ."0ةنسلا لهأ بهذمو عرشلا ةلدأل قفاوملا وه
 ضعب ىف درو» :اضر ديشر لوقي ؟ربقلا باذع نم دحأ وجني لهو

 باذعو ربقلا ةنتف نم اهلعاف ىجنت ةحلاصلا لامعألا ضعب نأ ثيداحألا
 .(20(9كرابت ةروس ةءارقو ."هللا ليبس يف طابرلاك «ربقلا

 ٠ مايصلاو ةالصلاك نمؤملا اهب موقي يتلا ةحلاصلا لامعألا نأ بير الو

 ."ةئتفلا هذه نم هتاجنل ًاببس نوكت دق ربلا لامعأ رئاسو ةاكزلاو

 مويلاب ناميإلاب قلعتت ديشر خيشلل ةدعاقب انه مالكلا متخأ نأ دوأو
 تابثإ يف فلسلا ةدعاق اهنأ ديشر خيشلا ررق ةقباس ةدعاق هبشتو رخآلا

 يف ثحبلا مدع فلسلا بهذم» نأ انه ديشر خيشلا ررقي .ىلاعت هللا تافص

 هب ناميإلا بجي امم اهنأل ةرخآلا لاوحأ نم ةنسلاو باتكلا ىف دري ام ةيفيك

 بيغلا ملاع ساقي ال ذإ بيغلا ىلع مكحن الو ءهيف ةفسلف ريغ نم درو امك
 اميف ةيفيكلا ضيوفت ةدعاق ررقي انه ديشر خيشلاف .0'2. . .ةداهشلا ملاع ىلع

 ىهو «.تقولا سفن ىف هب ناميإلا بجيو «هتاكردمو ناسنإلا نيع نع بيغي

 تنيبو «ثحبلا اذه نم لوألا بابلا ىف اهريرقت قبس .ءةحيحص ةيفلس ةدعاق

 .حيحص فقوم - ًاضيأ انه وهو ناك هنأو اهنم ديشر خيشلا فقوم كانه

 )١( ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا )595/5؟  599(.

 2157١ :ح «أطبارم تام نم لضف يف ءاج ام :باب ءداهجلا لئاضف :ك :يذمرتلا (*)

 0050/5 حيحص نسح :لاقو

 :ح .كلملا ةروس لضف يف ءاج ام :باب «نآرقلا لئاضف :ك «نئسلا :يذمرتلا :رظنا (9)
 لاقو ١17/1 21١58 دئاوزلا عمجم :يمثيهلا :رظناو )24١61/05 ١589و 89

 .بيرغ نسح : يذمرتلا

 .(0:0/55) رانملا ةلجم (4)

 .(0710/4) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (©)

 (851//) ًاضيأو .(455/0) هسفن ردصملا :ًاضيأ رظناو «(؟8//51) رانملا ةلجم (5)

 .(5/*577) رانملا ريسفت :كلذك رظناو 000/57(2)و
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 :بلاطم ةعبرأ هيفو ؛ثعبلا ةلدأ :لوألا ثحبملا

 .ىلوألا ةأشنلا :لوألا بلطملا

 .قلخلاب ثعبلا ىلع لالدتسالا :يناثلا بلطملا

 . ةدهاشملا :ثلاثلا بلطملا

 . هللا ةردق : عبارلا بلطملا

 “١م 2





 نأ لبقو «ةرطفلاو لقعلاو لقنلا هعوقوو ثعبلا ناكمإ ىلع لدي

 هتفلاخم ىرنو ًاضيأ انه فقن «ةلأسملا هذه يف ديشر خيشلا جهنمل ضرعتن

 الإ نوكي ال ثعبلا ىلع ليلدلاو ملعلا نإ :نولوقي نيذلا نيملكتملل
 مالكلا بتك اوفلأ نيذلا ناك» :هلوقب ديشر خيشلا مهيلع دريو ."'”ايعمس
 الإ نوكي ال ثعبلا ىلع ليلدلا نأ نوري ةيرظنلا نانويلا ةفسلف قيرط ىلع

 ءالؤه مهفي ملو «ةيملع ةلدأب لقعلا لدتسي نأ مهدنع نكمي ال ذإ ًايعمس

 نأ َلَوَأ آَنَأَدَب امك # :ىلاعت هلوقو .2"*َوُيومت مد انك 8 :ىلاعت هلوق
 0 ٌعردس سال غو 2
 . .تايآلا نم اهريغو ل ”46 ترييعتت قد نإ انيلع ادعو مديعن

 ؛داعملا تابثإ يف نيقيرط نيب قرف اهنأل ةظحالملا هذه دنع فقنو

 نيملكتملا ةقيرط نيبو «نايب متأ داعملا ناكمإ نّيب يذلا نآرقلا ةقيرط ىلوألا

 «يلقعلا عانتمالا مدع عم عمسلا ىلع ىلع داعملا تابثإ يف نودمتعي نيذلا

 ردق ول هنأل نكمم هنأ يأ ؛طقف ىنهذلا هناكمإ ىلع ءانب داعملا تابثإو

 هتقيقح ينهذلا ناكمإلا نأ قحلا .©ألاحم هدوجو ريدقت نم مزلي مل هدوجو
 ناكمإلاب ملعلا مزلتسي ال عانتمالاب ملعلا مدعو ءعانتمالاب ملعلا مدع

 )١( :ص) ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا :رظنا ؟5١(.

 .(؟9) ةيآلا «فارعألا ةروس (؟)

 )١١5(. ةيآلا .ءايبنألا ةروس (9)

 )١90/١5(. رانملا ةلجم (5)

 )70/١(. ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا (©)

 هل



 ناكمإلا درجمب داعملا ناكمإ نايب يف فتكي ملف «نآرقلا امأو «يجراخلا
 ناكمإلا وهو اّلعف داعملا عوقو - ًانيقي  دكؤت يتلا ةلدألا نيب لب .ينهذلا
 هملعب ةرات :يجراخلا هناكمإ ملعي ءيشلا ناك املو «عقاولا يف يجراخلا
 ام دوجوب هملعب ةراثو «هريظن دوجوي هملعب ةراتو ءهسفن ءيشلا دوجوب

 درجم الإو «هيلع برلا ةردق كلذ عم ملعي مث ء«هنم دوجولاب ىلوأ ءيشلا
 .هيلع برلا ةردق ملعي مل نإ ,هعوقو ناكمإ يف يفكي ال هناكمإب ملعلا

 يف ديشر خيشلا هيلإ راشأ ام وهو ."''هلك اذه ميركلا نآرقلا نيب دقو
 .اليصفت يلي امك هلصفو - الامجإ  قباسلا صنلا

 )١( هسفن ردصملا )71/1١--77(.

 ماك



 :لوألا ثحبملا

 :يلي امك «ثعبلا ةلدأ نايب يف هجهن ىلع راسو نآرقلا قيرط عبتا

 :لو'لا بلطملا
 ىلواالا ة'اشنلا

 ررك دقو .ثعبلا عوقو ىلع ةيلقعلا زيزعلا باتكلا ةلدأ نم ليلدلا اذه

 خيشلا لاق .74"2َنوُدوَُت كادي انك :ىلاعت لاق «ليلدلا اذه ركذ نآرقلا يف
 غلبأ نم ةلمجلا هذهو ...لامعألا ىلع ءازجلاو ثعبلاب ريكذت اذه» :ديشر

 وهف «ءدبلاب ةداعإلا هيبشتب ليلدلل ةنمضتم ىوعد اهنإف زجعملا زجوملا مالكلا

 موي هيلإ 4َنوُدوُصَتا# هتردقب ًائيوكتو ًاقلخ مكبر 4ُكأَدَب انك# :لوقي
 ليلد هيفو. . .» :ةيآلا سفن ىلع ًاقلعم رخآ عضوم يف لاقو .©06. . . ةمايقلا

 وهو فيكف «ةهادب ئدبملا ىلع نوهأ وأ ءدبلاك هنأل ثعبلا ناكمإ ىلع
 ."”...ءاوس ىلع ةداعإو ًاءدب ءيش لك ىلع رداقلا

 .(70) ةيألا «فارعألا ةروس )١(

 .(1/7”3  ”ا/0/9) رانملا ريسفت (؟)

 .(84//059) هسفن ردصملا (©
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 َلاَ# :ىلاعت هلوق يهو ءسي ةروس ةمتاخ ىلإ كلذك ديشر خيشلا راشأو

 هنأ ذإ "74 . . . وم ّلَوأ امانتأ َىِل ابين لق 9 ٌمِيِمَر هو َمظعلا يحي
 ةرظانملا بولسأب» :ديشر خيشلا لوقي امكو :ليلدلا سفنب لالدتسا

 :لاق (ق) ةروس ةحتاف يف ليلدلا سفن ىلإ ًاضيأ راشأ امك ."”«لالدتسالاو
 ىف َرْه لب لوألا يََحْلاب انييعفَأ# اهئانثأ يف مهيلع درلا نمو (ق) ة ةروس ةحتاف يفو»
 الا . . 774 ٍريِدَج َقَلَح نم نيب

 «ةيلقعلا نآرقلا ةلدأ نم وه ديشر خيشلا هب لدتسا يذلا ليلدلا اذهو

 لالدتسالا اذه ريرقتو , .ميحصلا ههجو ىلع ديشر خيشلا هب لدتسا دقو

 و مظل يحي نم لات :ىلاعت هلوق وهو ءالثم سي ةروس تايآ ىلع

 469 ْميِلَع ٍقْلَح ٍلُكِب َرْهَم ٌوّرَم ذأ اهأشنأ ىلا ايي لق © ٌدِبسَت
 يبحي دحأ الو ميمر ماظعلا هذه :اذكه ةيلقع ةيقطنم ةيضق ةروص يف وهو

 ةريخألا ةيضقلا هذه نكلو .ماظعلا هذه يبحي دحأ الف «ميمر يهو ماظعلا

 هوجو نم هناكمإ هناحبس نيبف ؛ءايحإلا عانتما اهنومضم نأل «ةبذاك ةبلاسلا

 آماننأ ىلا َبيِبحمظ :لاقف هيلع هتردقو كلذ نم دعبأ وه ام ناكمإ نايبب
 ىلوأ وه امل هقلخب كلذ دعب لدتسا مث .بارت نم اهأشنأ دقو 4ْوَرَم لَو

 سْنَلَوأ# :لاقف ءضرألاو تادامسلا قلخ وهو .ناسنإلا قلخ نم ربكأو

 لا رهو لب مُهَلْتِم َنلُح نأ َكلَع ٍرِددَقِ َضرَأْلاَو ِتوَمَّسلا َقَلَ ىلا
 . 49 ٌمِيلَعل

 وه ام قلخ :ىناثلاو ءلثملا قلخ :لوألا «ةقيقحلا يف ناليلد ناذهف

 يتلا ءسي ةروس نم لالدتسالا اذه ىلإ ديشر خيشلا راشأ دقو .مظعأو ربكأ

 ةرظانملا بولسأب ءازجلاو ثعبلاو رشحلا ركذ اهيف رركت»

 )١( وال8) ةيآلا ءسي ةروس 7/8(.

 .(7585/8) رانملا ريسفت (9)

 )١6(. ةيآلا ءق ةروس (0)

 .(585/8) رانملا ريسفت (9)

 .(/9 وال8) ةيآلا ءسي ةروس (8)

 )1١/*(. ضراعتلا ءرد : ةيميت نبا :رظناو )8١(« ةيآلا ءسي ةروس (1)
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 :هببس ثعبلا راكنإ نأ ىلإ رخآ عضوم يف ًاضيأ راشأو 6" ٠ .لالدتسالاو

 قلخلا اذه أدب يذلا وه ىلاعت هللا نأب نونئمؤي موق نم ةلفغو لهج ..

 ."”(ءيش لك ىلع رداق هنأو ءضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا وه هنأبو

 نكلو .“ . ””«ًارارم نآرقلا يف ررك يلج ناهرب اذهو» :ديشر خيشلا لاق

 ىواعد هذه نأ ةيلدجلا تايرظنلا قيرط نم دئاقعلا ىقلت اوداتعا نيذلا نظي»

 («ةيناهرب ريغ

 .يناثلا بلطملا
 قلخلاب ثعبلا ىلع لالدتسالا

 ىلع قلخلاب لالدتسالا ديشر خيشلا اهررق يتلا ًاضيأ ةلدألا نمو
 امأ» :لاق '*”4َكَمَسْبُس الطب اذه َتَقَلَح اَم اَنَبَر# :ىلاعت هلوق دنعف «ثعبلا

 «قلخلا يف عادبإلا اذه نأ وهف الطاب نوكي ال قلخلا اذه نوك ىنعم
 هلعفي نأ نكمي الو «لطابلاو ثبعلا نم نوكي نأ نكمي ال ءعنصلل ناقتإلاو

 لقعلا يتوأ يذلا ناسنإلا نأ امك ءطقف ةينافلا ةايحلا هذهل ميلعلا ميكحلا
 دجو نوكي نأ نكمي ال ...عنصلا اذه قئاقدو ءمكحلا هذه مهفي يذلا

 نوكي نأ دب ال لب :الطاب نوكيف ىشالتيو ىدس بهذي مث اليلق شيعيل

 ةايحلا يهو ءاهل ةياهن ال ةايح ايحيل قلخ دق هل ةياهن ال يذلا هدادعتساب
 ْ .2""(...هلمع ءازج اهيف لماع لك ىري يتلا «ةرخآلا

 ثعبلا ةديقع ريرقت نآرقلا ىف اهب هللا نّيب ىتلا بيلاسألا نسحأ نمو

 ةبيجعلا بيلاسألاب نآرقلا يف اهب ريكذتلا» :ديشر خيشلا لوقي امك اهتيبثتو

 )١( رانملا ريسفت )781/8(.
 هسفن ردصملا (؟) )8/*8؟  585(.

 )9( هسفن ردصملا )8//ا١١(.

 )4:( هسفن ردصملا )787/8(.

 )6( ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )١8١(.
 )5( رائملا ريسفت )750/5(.
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 ناهربلاو ةجحلاب ةرات ناهذألا نم ديعبلا بيرقتو نايبلا نسح نم اهيف يتلا
 مالكلا راركت ّرت ءلصفملا روس يف كلذ لمأت ...لاثمألا برضب ةراتو
 بيلاسألا عدبأ نمو ...رشب لاب ىلع رطخي ال امب اهيف ءازجلاو ثعبلا ىلع
 نيواغلاو نيعوبتملاو عابتألا نيب رانلا يف ةجاحملا :اهعورأو ةعماجلا ةرركملا
 نم مهضعب ةءاربو ءنجلاو سنإلا نيطايش نم نيلضملاو نيلاضلاو نيوغملاو
 .©06. . .رانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب رواحتلاو يدانتلا هنمو ءضعب

 ىلع ىلعألاب لالدتسالا نم وه ثعبلا ىلع قلخلاب لالدتسالاو

 ٍضْرَأْلاَو ِتوَمَتلَأ ُّقْلَحْلط :ىلاعت لاق امك :ىلوألا قيرط وهو «ىندألا
 24 . . .ناكلا قلَخ ني ٌُريَحأ

 :ثلاثلا بلطملا
 ةدهاشملا

 نم تابنلا جارخإ :اهنم :ةدهاشم رومأب لالدتسالا هيف ليلدلا اذه
 .ةظقيلاو مونلاب ءتوملا دعب ثعبلا ىلع لالدتسالا :اهنمو ء«ةتيملا ضرألا

 نم تابنلا جارخإب ىتوملا جارخإ هيبشت» ::ديشر خيشلا لوقي لوألا نعف
 حضاولا ناهربلا نمضتي هيبشتلا اذهو اهيلع رطملا لازنإ دعب ةتيملا ضرألا
 دنعو .©0. .مهداسجأ ءانف دعب ىتوملا ءايحإ ىلع ىلاعت هللا ةردق ىلع

 لثم يأ» :لاق 7469 تركي ملل َقرَمْلا ُجْرغ َكِلَدَك 8 :ىلاعت هلوق
 ىتوملا جرخن ءاملاب اهئايحإب ةتيملا ضرألا نم تابنلا عاونأل جارخإلا اذه
 هجو نيبي مث .“0(...كاذ ىلع رداق اذه ىلع رداقلاف ءمهريغو رشبلا نم
 يف يحلاو تيملا نم يحلا جارخإ وه ةيآلا يف هبشلا هجوف» :لوقيف هبشلا

 )١( :ص) يدمحملا يحولا ١8 ١1784(.

 )70/١(. ضراعتلا ءرد :ةيميت نبا :رظنا و 61(2) ةيالا ءرفاغ ةروس (؟)

 .(8//6051) رانملا ريسفت (*)

 .(010) ةيآلا «فارعألا ةروس (:5)

 )87١/8(. رانملا ريسفت (©)

 ٠م



 ةدارإلاب كرحتلاو سحلابو «تابئلاك يذغتلاو ءامنلاب فرعي مهفرع

 .2300. . .ناويحلاك

 خيشلا هررقو - ىلاعت هللا هنّيب يذلا  دهاشملا يناثلا لاثملا امأو

 .20(.. .ةظقيلاو مونلاب ثعبلا ىلع لدتسا نآرقلا نأ ىلع...» :ديشر

 مث رالي مّمحَرَج ام ْملْمَيَو ِليْلي مكتوب ىِذَلا وهو## :ىلاعت هلوق دنعو و م --_م 2 0 م هم م 2007 1 5 5 .٠

 رداقلا نأ ىلع هيبنت هيفو...» :ديشر خيشلا لاق "”4...ديف َمُكُيئْبَي
 .7(...توملا يفوت نم ثعبلا ىلع رداق مونلا يفوت نم ثعبلا ىلع

 :عبارلا بلطملا
 ىلاعت هللا ةردق

 نإف «ثعبلا عوقول يجراخلا ناكمإلا ىلع ةقباسلا دهاوشلا تلد اذإف
 اقلعم ديشر خيشلا لوقي .عوقولا اذه دكؤت اهراثآ دهاشملا ىلاعت هللا ةردق

 قنُب نم ني هش كي رثأ © ىس َكْرُي نأ ُنَسِإلا بسيط :ىلاعت هلوق ىلع

 «ةبكرملا ماسجألا ضعب للحي يواميكلا نإ «ىلب» 49 قولا َىِخم نأ لع

 ىلإ اهديعي مث تشالتو تينف دق اهارتف ةطيسبلا اهرصانع ىلإ اهعجريو
 لهجلا وكشي كلثم لجر يواميكلاو اذه .ًاديدج ًاقلخ اهارتف لوألا اهلكش

 دمتسا يذلا يحلا تيأرفأ "”3©4) الي اَّلِإ للا نم رّشتوُأ آمو» فعضلاو
 نع زجعي .ءامسلاو ضرألا هتردقب تماق يذلا مويقلا ؛ءايحألا لك هنم ةايحلا

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 .(؟9ا///) هسفن ردصملا (9)

 .(50) ةيآلا «ماعنألا ةروس (9)

 .(5850/9/) رانملا ريسفت (5)

 )5"  5١(. تايآلا «ةمايقلا ةروس (8)

 .(686) ةيآلا ءءارسإلا ةروس (5)

 م"



 امك» :رخآ عضوم يف لوقيو .''02...؟ديري امل لاعفلا وهو كب كلذ لعف
 ىتوملا ثبل دعب ءايحإلا ىلع رداق ةنس ةئام ثبل دعب ءايحإلا ىلع رداقلا نأ
 ًاضيأ لالدتسا اذهو ."”«ًاضعب هلاعفأ ضعب هبشي اذكه «نينسلا نم ًافولأ
 موي عيمجلا ءايحإ ىلع ايندلا يف ىتوملا ضعب ءايحإ نم عقو امبو ةدهاشملاب
 2. 9ةمايقلا

 نولدتسي نيذلا نيملكتملا جهنمل ًاضراعم ًاجهنم ديشر خيشلا جهن دقلف
 ىلع نولدتسيو «لقعلا هيلع لدي ال هنأ نيناظ عرشلا ربخ درجمب ثعبلا ىلع

 .عناملا دوجو مدع ىلع ينبملا ينهذلا ناكمإلا درجمب هناكمإ

 .(7؟7؟/58) رانملا ةلجم )١(

 .(7؟08/5) رانملا ةلجم :ًاضيأ رظنا و (07/1) رانملا ريسفت (؟)

 مالك نم عضوملا اذه ىلع ميركاب دمحم روتكدلا يذاتسأ ةليضف قيلعت نم ىنعملا اذه (5)
 .هظفلبو هطخ نم هتلقن دقو ءاضر ديشر

 م5



 :ىناثلا ثحبملا

 «ثعبلاب ناميإلا يف فلسلا بهذم - هللا همحر  ديشر خيشلا ررقو

 تلد امل ءاعم دسجلاو حورلاب نوكي داعملا نأ ىلإ ةنسلا لهأ بهذ دقف

 :ىلاعت هلوق ءنآرقلا نمف .ةنسلاو باتكلا ىف ةتباثلا ةريثكلا صوصنلا هيلع

 :ثيدحلا يفو :7403 نأ رت معي اَبيَو كدي انو كَ اني)
 تبني امك نوتبنيف ءام ءامسلا نم هللا لزني مث «نوعبرأ نيتخفنلا نيب ام»

 ,"”«قلخلا بكري هنمو ءهبنذ بجع الإ ناسنإلا نم ءيش لك ىلبيو «لقبلا
 يف هؤازجأ قرفتت امنإو ءادبأ ىنفت ال ناسنإلا تارذ نأ ىلإ ةراشإ هلك اذهف
 يهو «ةداعإلا نوكت كلذبو «قرفتي الو ىنفي ال ءزج هنم ىقبيو «ضرألا

 مهروبق نم ىتوملا مايقب الإ ققحتي ال ثعبلاف .قرفتملا عمج نع ةرابع
 يهلإلا لدعلا ققحتي ىتح ايندلا يف اوصع وأ اهب اوعاطأ يتلا مهداسجأب

 .نيصاعلا بيذعتو نيعيطملا ةباثإب

  ًاعيمج حورلاو دسجلاب ثعبلا  بهذملا اذه ديشر خيشلا ررق دقلو
 ءازجلاو ثعبلا ةديقع نم ىراصنلا دنع امل ًافلاخم نآرقلا هب ءاج اممو» :لاقف

 باحصأ نأ الإ ءايندلا يف ناك امك ًاناسنإ نوكي ةرخآلا ةايحلا يف ناسنإلا نأ

 )١( ةيآلا ءهط ةروس )06(.
 عم (115/8) 58١5 :ح ءروصلا يف خفنو :باب ءريسفتلا :ك ءحيحصلا «يراخبلا (5)

 .حتفلا

 هدفنا



 ةيكزتب اوناك امم ًاداسجأو ًاحاورأ لمكأ نونوكي «ةيلاعلا حاورألاو ةيكزلا سفنألا
 هللا توكلم نم صقنل اهدحو حاورألل ثعبلا ناك ولو . .ايندلا يف مهسفنأ
 كردي وهف ءدسجو حور نم فلؤملا قلخلا نم مركملا ميركلا عونلا اذه ىلاعت

 اهيف هعنص رارسأو (ةمكح عمج) هللا مكِحب ققحتيو «ةيمسجلاو ةيحورلا تاذللا
 .©06. . .ةيناثلا نم ةكئالملاو ءىلوألا نم ناويحلاو تابنلا مرح ثيح نم ءعم

 نأ ىري  ًاعيمج دسجلاو حورلا رشحب هلوق عم  ديشر خيشلا نكلو

 نيمدقتملل نكلو ...ثعبلا لصأ ىلع ةيوق ةهبش رافكلل سيل» :لوقيف
 :نيملسملا روهمج لوق رهاظ ىلع درت داسجألا رشح ىلع ةهبش نيرخأتملاو

 عقي يكل توملا دنع وأ ايندلا يف هيلع ناك يذلا هدسجب رشحي دحأ لك نأ
 هذه نأ داريإلا اذه ريرقتو .لامعألا فرتقا يذلا ندبلا ىلع هدعب ءازجلا
 ضرعي ةكرتشم يهو هلك نوكلا ةدام اهنم ةفلؤملا رصانعلا نم ةبكرم داسجألا
 نمف بقاعتلا ىلع نادبأ ةدع ىف اهنم ةفئاطلا لخدتف بيكرتلاو ليلحتلا اهل

 ضعب بهذيف قرحي ام اهنمو شوحولا وأ ناتيحلا هلكأت ام ناويحلاو ناسنإلا
 امهنم لكب ىذغتي مث اهيف ضرألا يف نفدي ام لحنيو . . .ءاوهلا يف هئازجأ
 لكأيو .مهداسجأ نم ًاءزج نوكيف ماعنألاو سانلا ضعب هلكأي يذلا تابنلا
 وأ تاذلاب سانلا داسجأ نم تذغت يتلا ماعنألاو ناتيحلا موحل نم سانلا
 دروأ نأ دعبو يك .هب صاخ دسج نيعم صخشل صلخي الف .ةطساولاب

 دسجلل نأب ءاملعلا ضعب اهنع هب باجأ ام ركذ ةهبشلا هذه ديشر خيشلا
 نكلو .ىلضفلا نود ىلصألا وه هنيعب داعي يذلاو ةيلضف ءازجأو ةيلصأ ءازجأ

 هراتخا يذلاو ."”ةهبشلا عفدي ال هنأل باوجلا اذهب ضري مل ديشر خيشلا
 اهنايعأب ىح لكل تناك ىتلا داسجألا رشح بوجوب لوقلا مازتلا نأ» :وه
 ملاعلا ةاضق عيمجف «لدعلا قيقحتل مزال ريغ اهيلع ءازجلا عوقو لجأل

 2( :ص) يدمحملا يحولا )غ5(

 .(87/7/8) رانملا ريسفت“ (0
 .(07/557و 5ا/*/8) هسفن ردصملا (0

 م



 الو ةليلق نينس يف ددجتت رشبلا نادبأ نأ نودقتعي رصعلا اذه يف يندملا

 ىلع طقسي باقعلا نإ لوقي ءالقعلا : نم مهريغ نم الو مهنم دحأ دجوي

 مل امف ءاهب اهريغ لدبتو ةيانجلا اهب لواز يتلا هندب ءازجأ لالحناب يناجلا

 داسجألا ثعب ىلع رتاوتملا ثيدحلا وأ نآرقلا نم حيرص صن اندنع نكي

 ال ناسنإلا ةقيقح نإف .هعفد فلكتو داريإلا لوبق نيمزلمب نحن امف اهنايعأب

 الو انتقيقح اهب لدبعت ملو ًارارم انداسجأ تلدبت دقف لدبتلا اذهب ريغتت

 نكي مل لب ءانسفنأ يف لدبتلا لبق اهانلواز يتلا لامعألا ريثأت الو ءانكرادم

 ,20(.. .بايثلا لدبتك الإ لدبتلا اذه

 رخآ باوج انيدلو «ةهبشلا هذه ىلع ديشر خيشلا هب باجأ ام اذه

 يف قرفت ام 2-5 اهزجعي ال ىلاعت هللا ةردق نأ :هتصالخو ء«حيحصلا وهو

 ضرأْلا صفت ام اَنَملَع دَق# :ىلاعت لاق امك .سانلا داسجأ نم ءامسلاو ضرألا
 مهراشبأو مهموحل نم لكأت ام : يأ 409 ارح كنك هني مه

 .ةلأسملا هذه يف ةجحلا امه ملعلاو ةردقلاف «"" ”مهراعشأو مهماظعو

 )١( رانملا ةلجم :ًاضيأ رظنا و (447/8) رانملا ريسفت )//417(. .
 .(5) ةيآلا ءق ةروس (0)

 نآرقلا جهنم :يهيقف رصان يلع دمحم .د :رظنا و (5177/4) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا (9)

 539 امو ١917( :ص) ناميإلا ىلإ ةوعدلا يف

 م





 و

0 0 
 اهطارشأو ةعاسلا

 : ناثحبم هيفو

 :نابلطم هيفو ؛ةعاسلا :لوألا ثحبملا

 .ًاعرشو ًاحالطصاو ةغل ةعاسلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .ةعاسلا ملع :يناثلا بلطملا

 :نابلطم هيفو ؛ةعاسلا طارشأ : يناثلا ثحبملا

 .ةلمج ةعاسلا طارشأ نم ديشر خيشلا فقوم :لوألا بلطملا

 .اليصفت ةعاسلا طارشأ نم اضر ديشر فقوم :يناثلا بلطملا

 ما





 الإ ءاهمايق تقو ملعب رثأتسا هنكلو «ةعاسلا مايقب» ىلاعت هللا ربخأ دقل

 ءاهمايقو اهعوقو برق اهب فرعن تامالع انل لعج هتمحر نم ىلاعت هنأ

 هلوق راشأ ىنعملا اذه ىلإو .لماعلا ديزيو لساكتملا دجيو لفاغلا هبتنيف

 27469 ننس امي نيفت لك ىّرَجُنل اَيِفْحُأ ُداكَأ ٌدَيِناَ ةعاصلا َّنإط :ىلاعت
 رثأتسا ىلاعت هللا نأ نيبو ءاهفرعف ةعاسلا نع اضر ديشر ثدحت دقلو

 «باجحلا اذه رسكل ةلواحم لك درو '”4وُه اَّلِإ آَبقول اَهّيَم الل اهتقو ملعب
 ةفرعم ىلإ يدؤي - هيأر بسح - هنأل اهطارشأ ركنأ ىتح كلذ يف الغ هنكلو

 .كلذ ليصفت ىلي اميفو .هئافخإ نم ةمكحلا باهذو اهتقو

 )١( ةيآلا ءهط ةروس )١6(.

 )6( ةيآلا «فارعألا ةروس )/1١841(.

 هيا



 :لوألا ثحبملا

 :لوالا بلطملا

 ًاعرشو ًاحالطصاو ةغل ةعاسلا فيرعت

 يف ةعاسلا» :لاقف ءًاعرشو ًاحالطصاو ةغل ةعاسلا اضر ديشر فرع

 هلوق هنمو «ةينامز ةعاس ىمستو «نامزلا نم نم ٍنيعم ريغ ليلق ءزج ةغللا
 نم ءزج :نييكلفلا حالطصا يفو .274.. .ُةَعاَس َنوُوأَتْسَي ال :ىلاعت

 ةيعرشلا ةعاسلا امأو .©”2. .ةليللاو مويلا نم ةيواستم ًاءزج نيرشعو ةعبرأ

 ةعاسلا فالخب دهعلا لأب ةفرعم نآرقلا يف يتأت اهنأ ىلإ اضر ديشر ريشيف
 ملاعلا اذه بارخ ةعاس» :يه ةيعرشلاو «ةركنم هيف نوكت يتلا ةينامزلا
 ةيعرشلا ةعاسلا نيب ةيآ يف هللا عمج دقو ."”..ضرألا لهأ تومو

 أوم م َنومِرِجِمْل ٌِيَشب ُهعاَملَ فَ وو :ىلاعت هلوق يف ةينامزلا ةعاسلاو
 . 2404 ةعاص 7 مو

 )١( ةيآلا «فارعألا ةروس )78(.

 رانملا ريسفت (؟) )5751/9(.

 )5( هسفن ردصملا )557/4(.

 )8( ةيآلا ءمورلا ةروس )58(.

 ما



 :نآرقلا يف ةمايقلاو ةعاسلا نيب قرفلا

 ةمايقلاب هريبعتو نآرقلا لامعتسا نيب قرفلا اضر ديشر ظحاليو

 ثعبلا نع ةمايقلا مويب ريبعتلا نآرقلا لامعتسا يف بلاغلا» :لوقيف «ةعاسلاو

 ..هولتي امو باسحلا هيف نوكي يذلا توملا دعب نوكي يذلا رشحلاو

 برطضيو ملاعلا اذه يف ءايحألا هيف تومي يذلا تقولا نع ةعاسلاب ريبعتلاو

 يه ةعاسلاف ءاضعب اهضعب ولتي لاوهألا نم هيف نوكي امب برخيو هماظن
 ثعبلا ةرخآلا يفو .كالهلاو توملا ىلوألا يفف «ةياغلا يه ةمايقلاو أدبملا

 يف رخآلا لحم هلولح لمتحي اهنم لك يف تاريبعتلا ضعبو ءءازجلاو
 :ًاضيأ لاقو .''"6. .ةياغلاو أدبملا معي يذلا كرتشملا ىنعملا يفو «بلاغلا

 موَيَو# :رفاغ ةيآو «'"”ةثالثلا مورلا ةروس تايآك ةعاسلا مايق ركذي ثيحو»
 اهتياغ هنم ردابتملاف . "740639 ِباَدَعْلا ّدَسأ تسّوعرِف لا اَُِدَأ ُةَعاَملَأ ُموُهَ

 اهيف ةارامملا وأ اهب بيذكتلا ركذي ثيحو ..ءازجلاو باسحلاو ثعبلا موي

 ءاهتياغو اهئدبم رمأ نم دعوأو ءهب هللا دعو ام لكل ماعلا ىنعملا دارملاف

 ةتغبب نرق اذإ اميس الو اهتابثإو اهئيجم وأ ةعاسلا بارتقا ركذي ثيحو
 ليبقلا اذه نمو هيف شيعن يذلا ملاعلا بارخو ةمايقلا أدبم هنم ردابتملاف

 .(”2. .رظتنملا رمألا لوأ نع نوكي لاؤسلا نإف اهنع لاؤسلا

 ع عر سريا 000
 00 نبأ َةَماَتلأ 0 :ىلاعت لاق ءهدحو هللا الإ ةعاسلا يعم دحأ

 )١( 555؟/9) رانملا ريسفت 577(.

 :ىلاعت هلوقو :ةيآلا 409 َنوبرْجُمْلا سيب هامل ُُش مي :ىلاعت هلوق ينعي (؟)
 :ةيآلا 469 توري ذوي ُةَعاَملَأ ْموَُ َنَ)  2١14ُهَعاَّسلَأ ُموُفَت َمويَر9 :ىلاعت هلوقو

 :ةيآلا 4 دعاك ريغ أوُتِل ام َنوُمِرَجمْلا مق

 ةيآلا ةوف] : )5(.

 .(555/9) رانملا ريسفت (4)

 مم“
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 ةئغب الإ :كيتأت ال ضرالاَو تومَسلا ىف تَقَن وه اَّلِإ اقول ابل ال كر َدَنِع اَهُملِع اَمَنِ
2 

5 

 .7407) نولي ا[ نياَدلا ٌرَثكأ ّنككَلَو هلا دنع اَهُمْلع اَمَنإ لق آهنَع ٌعَِح كنك كنون ._ عمر
 يدنع سيل هدحو يبر دنع ةعاسلا ملع نإ ريذنلا اهيأ لق» :ديشر خيشلا لاق

 ءرصحلا نم «امنإ) ظفل هيلع لدي ام اذهو  هنم ءيش قلخلا نم يريغ دنع الو

 مَع ٌمَدَنِع هنأ َّنإ» بيغلا حتافم لك يبنلا اهب رسف يتلا ةيآلا يف ىلاعت لاق امك
 هاوس دحأ دنع ال هدنع يأ .(4”"2 ٌراَعْرَأْلا ىف ام دَلَمَيَو َتِبَمْلا كرو ٍةَعاَّملأ
 «اًهِياَمكَأ ني ٍترَمَك نم حيت اَمَو ٍةَعاَتلأ ملح دري ِهّلِإل :ىلاعت هلوق هلثمو
 راثئتسا ىلع ةلادلا تايآلا هبشأو «هريغ ىلإ ال هدحو هيلإ دري يأ «"”ةيآلا

 رخاوأ أ .'؟”بازحألا ةيآ :ناتيآ ؛فارعألا ةيآب ةعاسلاب ىلاعت هللا ملع
- 

 ةيآو .
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 رأ يشع الإ اًرئبلَب 3 اتي مب ْمََك © اهدَمْخَي نع ُرْدنَم َتنأ آَنَنِإ © اهنيكم كَ را دنع الإ ادن 1 يرو رو ثكغ 620 اهدمع م *ذنم تأ انا 620 اين قلي
 جوجج مدع
 رمأ ىهتنم هقلخ رئاس نودو كنود نم هدحو كبر ىلإ : يأ 09 اهلك

 .20(. .هنع كنولأسي يذلا ةعاسلا

 خيشلا لوقي امك  نآرقلا نم سبتقم قح وهف ةعاسلا برق نم درو ام امأو

 "7409 ٌبيِرَم َةَماَتلأ لعل َكيِرْدُي اَمو# :ىلاعت هلوقك «تايآب دهشتسيو  ديشر

 يفو» :لاق .6(04)) اَبِرَك تكي نأ َنَسَع ْلُق وُه يم توُلوُتَيِو# :ىلاعت هلوقو
 الو .هتقو ىلع هلوسرل هللا عالطإ مدع بساني ام ىسعو لعلب هبرق نع ريبعتلا
 ةنس فلأ نوسمخ هتياغ ىلإ هئدبم نم هرادقم يذلا مويلا كلذ برق نأ كش

 رومألا نم دعبلاو برقلاو ءهنم يقب امو ايندلا رمع نم مدقت املو «هل بسانم

 )١( ةيآلا :فارعألا ةروس )/181(.

 .("8) ةيآلا «نامقل ةروس (9)
 .(89/) ةيآلا «ءتلصف ةروس (9)

 َدَعاَسلأ َّلَمَل َكيرْثي امو ِهَأ َدْنِع اَهَمْلِع اَمَنِإ لق َةَعاَيلَأ ِنَع ُساَنلأ َكْيَدَسإال :ىلاعت هلوق ينعي (4)
 .(3) ةيآلا 46 اًبيِرَه نْوْكَت

 .(55- 47؟) تايآلا «تاعزانلا ةروس (©)

 ش .(4156/9) رانملا ريسفت (5)
 .(19) ةيآلا ءىروشلا ةروس 690

 .(01) ةيآلا :ءارسإلا ةروس (6)

 هنفن



 هللا الإ هملعي الو ايندلا رمع نم ىضم ام ىلإ ةبسنلاب اهبرق دارملاو ةيبسنلا
 .©300. . . ىلاعت

 الإ  ةعاسلا مايق تقو ةلأسم  رمألا اذهل زيزعلا باتكلا مسح مغرو

 رمع ديدحت مهضعب لواح دقف «ضعبلا نم نكمتي مل كلذ نم سأيلا نأ

 ؟ءالؤه نم ديشر خيشلا فقوم وه امف ,'"'ماهوأو نونظ ىلع ءانب ايندلا

 نآرقلا تايآل بيذكت اهنأل تالواحملا هذه ةدشب ديشر خيشلا در

 رمع نأ نم راثآلا يف ءاج امو» :لاق.بيغلا ملع نم ةعاسلا نأب ةقطانلا
 دوهيلا ةقدانز اهثبي ناك يتلا تايليئارسإلا نم ذوخأم ةنس فالآ ةعبس ايندلا

 دقن يف رظني ال نم اهب رتغا دقو ءًاعوفرم هوور ىتح نيملسملا يف سرفلاو
 رمع نم يقب ام اهنم مهضعب طبنتسا ىتح اهديناسأ ةهج نم الإ تاياورلا

 هيلع اهمده دق كلذ ىف ةلاسر اذه ىف :«"””ىطويسلا لالجللو ءايندلا

 .«9. .ماهوألاو تاصرختلا نم اهلاثمأ مده امك «نامزلا

 رمع نأ يف ثيداحأ ةدع لالجلا جرخأو» :هلوق يسولالا نع لقنو

 غلبت الو ةنس فلأ ىلع ديزت ةمألا هذه ةدم نأ ركذو ءةنس فالآ ةعبس ايندلا

 نحن يتلا ةئاملا سأر ىلع يدهملا رهظي مل اذإو «.ةنس ةئامسمخ ةدايزلا

 :ًاقلعم ديشر خيشلا لاق مث «. .ىفخي ال امك اهيف هانب ام عيمج مدهني اهيف

 ةرشع ةثلاثلا ةئاملا ىهو اهبنذو اهسأرب هفلؤم اهيف ناك ىتلا ةتاملا تضم دقو»

 ذإ ةرشع ةعبارلا يهو اهدعب يتلا ةئاملا فصن ءاهز ىضم مث ةرجهلا نم

 )١( رانملا ريسفت )9/547١(.

 «مالسلا هيلع يدهملا روهظ برقو مالسإلا ةمأ رمع» :باتك تالواحملا هذه رخآ (؟)
 ءرصم ؛يبرعلا دلجملا ةبتكم .ط .بئاجعلاب هيف ىتأو ءلامج دمحم نيمأ :هفلؤمل
 .م19497- ه17١51١ «ةعبارلا

 5٠١ وحن هل «بيدأ خرؤم ظفاح مامإ ءدمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع وه (6)
 .0037 )/701  مالعألا :يلكرزلا :رظنا «فنصم

 )87١/9(. رانملا ريسفت (84)

 نفي



 ماهوألا نم هنع ىلاعت هللا افع يطويسلا هانب ام دمحلا هللو مدهناف «يدهملا

 رجح نبا ظفاحلا نع ديشر خيشلا لقن مث .''..ليل بطاحك اهعمج يتلا
 مالك اذه لوقأو» :لاق مث '"هيندلا رمع ةلأسم يف اليوط القن حتفلا يف
 ءاضرإ ةعاسلا مايق تقو ةفرعمو ايندلا رمع ديدحت اولواح نيذلاف «نيققحملا

 تايآ بيذكت نولواحي مهنأب اورعشي مل سانلا عيمج مهي امب نايتإلا ةوهشل
 هب ىلاعت هللا رثأتسا يذلا بيغلا ملع نم ةعاسلا نأب ةقطانلا ةريثكلا نآرقلا

 ."0..نورعشي ال مهو ةتغب مهيتأت اهنأو

 ةعاسلا تقو ملع ةلأسم يف ديشر خيشلا نم ديدسلا فقوملا اذهو

 فقوملا اذه زواجت ديشر خيشلا نكلو .بير ال ءهل دمحي ايندلا رمعو
 ةيورملا «ةعاسلا طارشأ» نم ديدس ريغ ًافقوم ذختا نأ ىلإ لبحلا هب دتماو
 ءايندلا رمعو ةعاسلا ملع ةلأسم نم هفقومل ًادادتما .ةحيحصلا ثيداحألاب

 .ىلاعت هللا ىوس دحأل ةعاسلا ملع مدع :وهو ببسلا سفن ىلع ءانب اهدرو

 .يلاتلا ثحبملا يف هارن ام وهو

 نمض) فلألا ةمألا هذه ةزواجم يف فشكلا :يطويسلا :رظنا و )47١/4( رانملا ريسفت )١(
 .(85/2 يواتفلل يواحلا

 امو فرك توا يرابلا حتف :رجح نبا : عم نراقو ([الك 4/1/9 رائملا ريسفت :رظنا قفز

 .اهدعب

 ًادامتعا ايندلا رمع ديدحت ةلواحم يف يطويسلا ُيربطلا قبس دقو .(587/9) رانملا ريسفت (*)
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 :ىناثلا بحبسلا

 طرش تيمس هبو «كيرحتلاب ءهطرش :اهدحاو «تامالعلا طارشألا

 طارشألاب دارملاو ."'"هب نوفرعي تامالع مهسفنأل نولعجي مهنأل «ناطلسلا
 ةغل ةعاسلا ىنعم ركذ ًابيرق ىضم دقو .ةعاسلا مايق اهبقعي يتلا تامالعلا انه

 اّلِإ َنوُرظي ْلْهَف# :ىلاعت لاق ."ةمايقلا :انه اهب دارملاو ءًاحالطصاو ًاعرشو
 ليربج ثيدح يفو.''اهمالعأ : يأ ."”4ًاهطاَرْدَأ ج َدَقَ عي ميك نأ َةَعاَل

 نع ينربخأ :لاق ةعاسلا تارامأ نع لك يبنلا لأس ثيح .؟روهشملا
 ءاعر ةلاعلا ةارعلا ةافحلا ىرت نأو .؟"اهتبر ةمألا دلت نأ» ِدِيِكَت لاقف ءاهتارامأ

 يلع هللا لوسر نأ ِِكَي ةريره ىبأ ثيدحو «ناينبلا ىف نولواطتي ةاشلا

 «ةميظع ةلتقم امهنيب نوكت ناتميظع ناتئف لتتقت ىتح ةعاسلا موقت ال”: لاق

 7؟94/9/) برعلا ناسل :روظنم نباو ءطرش ةدام :«(570/؟) ةياهنلا :ريثألا نبا :رظنا )١(

 )5١15/9(. نآرقلا زاجم :ةديبع وبأ :ًاضيأ رظنا و .طرش ةدام 7

 .ثحبلا اذه نم (5”87:ص) عجار (؟)

 )١8(. ةيآلا ءهدمحم ةروس (0)
 )5١15/9(. نآرقلا زاجم :ةديبع وبأو )١١/5( نآرقلا يناعم :جاجزلا :رظنا (5)

 .ثحبلا اذه نم (579:ص) :رظنا «هجيرخت قبس (5)

 بسحلا يف هنأل «ىلوملاك اهل نوكيف ًادلو اهديسل دلت ةمألا نأ ينعي :ريثألا نبا لاق (1)
 :رظنا . كلذ ريغ ليقو .ببر ةدام ١7/4( ؟) ةياهنلا :رظنا .رثكي يبسلا نأ درأ «هيبأك

 .نايرلا .ط )١59/١( يرابلا حتف رجح نبا

 م



 معزي مهلك «نيثالث نم بيرق نوباذك نولاجد ثعبي ىتحو «ةدحاو اهتوعد

 رهظتو «نامزلا براقتيو «لزالزلا رثكتو «ملعلا ضبقي ىتحو .هللا لوسر هنأ

 مهي ىتح ضيفيف لاملا مكيف رثكي ىتحو «لتقلا وهو جرهلا رثكيو نتفلا
 برأ ال هيلع هضرعي يذلا لوقيف هضرعي ىتحو ؛هتقدص لبقي نم لاملا بر
 لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتحو «ناينبلا يف سائلا لواطتي ىتحو 2''هب يل
 اهآرو تعلط اذإف ءاهبرغم نم سمشلا علطت ىتحو ءهناكم ينتيل اي :لوقيف
 نم تنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن عفني ال نيح كلذف ءنوعمجأ اونمآأ سانلا

 ديسأ نب ةفيذح ثيدح ًاضيأو "”ًاريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق
 ؟نوركاذت ام» :لاقف ءركاذتن نحنو انيلع ديك يبنلا علط» :لاق دع يرافغلا

 ركذف .تايآ رشع اهلبق اورت ىتح موقت نل اهنإ :لاق ءةعاسلا ركذن :اولاق

 نبا ىسيع لوزنو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو «ةبادلاو «لاجدلاو «ناخدلا

 فسخو «قرشملاب فسخ :فوسخ ةثالثو ءجوجأمو جوجأيو «ميرم

 درطت نميلا نم جرخت ران كلذ رخآو «برعلا ةريزجب فسخو برغملاب
 .طارشألا هذه ركذ اهيف ةريثك ىرخأ تاياور كانهو ."”'مهرشحم ىلإ سانلا
 ناميإلا ةنسلا لهأ بهذمو .©'*”فلخلاو فلسلا نم فيناصتلاب تدرفأ دقو

 ةنسلا نمو» :دمحأ لاق .ةحيحصلا تاياورلاب طارشألا هذه نم درو امب

 نم نكي مل اهب نمؤيو اهلقي مل ةلصخ اهنم كرت نم يتلا ةمزاللا
 ءرفاك هينيع نيب بوتكم جراخ لاجدلا حيسملا نأ ناميإلاو . . . :اهلهأ

 ميرم نبا ىسيع نأو «نئاك كلذ نأب ناميإلاو هيف تءاج يتلا ثيداحألاو

 .اهدعب امو )0/١*( ةياهنلا :ريثألا نبا :رظنا .ةجاحلا :برألاو ءهيف يل ةجاح ال :يأ )١(
 .برأ : ةدام

 .حتفلا عم (48/17) ١1١ :ح .50 :باب «نتفلا :ك :يراخبلا (؟)

 (59101) "4 :ح .ةعاسلا لبق نوكت يتلا تايآلا يف :باب «ءنتفلا :ك :ملسم (6
 .(67؟60/5)

 ننسلا :ينادلا ورمع وبأو .عوبطم «نتفلا باتك :دامح نب ميعن :فلسلا فيناصت نم (4)
 راد «يروفكرابملا ءاضر .د :ت ءعوبطم ءاهطارشأو ةعاسلاو اهلئاوغو نتفلا يف ةدراولا
 .م19460 -ه5415١ ىلوألا «ةمصاعلا

 مىثك



 ".. .دل بابب هلتقيف لزني

 :لوألا :ماسقأ ةثالث ىلإ طارشألا هذه ميسقت نكمي ءارقتسالا قيرطبو

 .مكحتسي ملو دعب متي مل هنكلو عقو ام :يناثلاو «ىهتناو اهنم عقو ام
 .دعب تأي مل ام :ثلاثلاو

 «ةعاسلا مايق نم ًابيرق ناك ام وهو «ىربك ىلإ مسقت : نأ ًاضيأ نكميو

 . .اهبرغم نم سمشلا عولطو «مالسلا هيلع ىسيع لوزنو لاجدلا جورخك
 ليربج ثيدح يف درو ام هنمو كلذ لبق نوكي ام وهو :ىرغص ىلإو .خلإ

 ."”هريغو ًافنآ هيلإ راشملا

 :لوالا بلطملا
 ةلمح ةعاسلا طارشأ نم ديشر خيشلا فقوم

 دورول  ةلمج  ةعاسلل طارشأ تابثإ نم دب ديشر خيشلل نكي مل

 يف تتبث اطارشأ ةعاسلل نإ» :لاقف اهتبثأ هيلع ًءانبو «ميركلا نآرقلا يف كلذ

 لج َدَقَد دن منينَْت نأ َدَعاَنلأ ان ل ُلَهَم# :ىلاعت لاق «ةنسلاو باتكلا
 طارشألا ديشر خيشلا فرعو .7409”2 َمُهبَرْذ ْممءاَج اإ مَ نك اهطارش
 تامالعلا يهو «ببس عمج بابسأك «نيتحتفب طّرَش عمج طارشألا» 7

 للي هتثعب نأل .. .نييبنلا متاح ةثعب اهمظعأو ءاهبرق ىلع ةلادلا تارامألاو

 . . .”«يَتيد كل ُتْلَمكَأ مولا :ىلاعت لاق امك «نيدلا اهب لمك دق
 .©0(.. .لاوزلا الإ لامكلا دعب

 ينغلا دبع :ًاضيأ رظنا و 402178/15) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا :رظنا )١(
 .يدماغلا ةيطع نب دمحأ :تا(9١؟ 1١84 :ص) داقتعالا يف داصتقالا :يراقملا

 :ص) داقتعالا ةعمل :ةمادق نبا قفوملاو ء«ه85١51١ ةنس «ىلوألا .مكحلاو مولعلا .ط
 .ه815١ «قيناثلا «ريثألا نبا راد .ط ءردبلا ردب :تا('4

 .(80 47 )١/ يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا (0)

 )١(. ةيآلا «دمحم ةروس ةرفإ

 .(") ةيآلا «ةدئاملا ةروس (4)

 .(585/84) رانملا ريسفت (©9)

 ملا“



 ةثعب الإ ةعاسلا تامالع نم ديشر خيشلا تبثي مل هنأ قحلاو

 اهل نكي ملف ىربكلاو ىرغصلا تامالعلا نم كلذ ىوس ام امأو كك يبنلا

 .ديشر خيشلا دنع لوبقلا نم بيصن

 امأف .ةضراعتمو ةلكشم ةعاسلا طارشأو نتفلا تاياور نأ ىعدا دقل

 رومألا نم اهنم درو ام نأ وهف ءىرغصلا تامالعلا ىلع هادبأ يذلا لاكشإلا

 نم يتلا ةدئافلا هب لصحت الو ةعاسلا مايقب ركذُي ال جيردتلاب عقت يتلا ةداتعملا

 ةداتعملا رومألا نم تحبصأ اهنأل ينعي  ةعاسلا مايق برقب عراشلا ربخأ اهلجأ

 دنع اهيف لاكشإلا هجوف ةداعلل ةقراخلا ىربكلا طارشألا امأو .2) ةفولأملا

 وهف اهلك اهعوقو لبق ةعاسلا مايق نم نمأم يف نوكي اهب ملاعلا نأ ديشر خيشلا
 اهل نأ نوملعي اهل نورظتنملا نوملسملاف «ةدئافلا كلت لوصح نم ًاضيأ عنام

 نورظتني امنإو «نمز لك يف ةتغب اهئيجم نم نونمآ مهف «جيردتلاب عقت ًاطارشأ

 اذهو ءجوجأمو جوجأيو مالسلا هيلع حيسملاو يدهملاو لاجدلا روهظ اهلبق
 كلتل الو مويلا كلذل دادعتسا الو ةيشخ الو ةظعوم سانلا ديفي ال داقتعالا

 .""اضر ديشر خيشلا هلاق ام اذه ؟نذإ هب ملعلا ةدئاف امف «ةعاسلا

 لبق كلذو ءديشر خيشلا دنع نيتهبشلا نيتاه ىلع درأ نأ انه ديرأو

 اهنم صخ دقو  ىربكلا ةعاسلا طارشأ ىف هدروأ ام ليصفت لوانتأ نأ

 نع ثدحتأ فوسو ءاهبرغم نم سمشلا عولطو .يدهملاو لاجدلا  ركذلاب

 .هللا ءاش نإ اًليصفت كلذ لك

 ًاطارشأ تبثأ دق :هنإف ءانه ضقانت ديشر خيشلا نإ :ًالوأ لوقأف
 ىف لاكشإلا نم هدروأ امف هلك ىبنلا ةثعب اهنم ركذلاب صخو .ةعاسلل

 .انباوج وهف هباوج ناك امهمو «هتبثأ ام ىلع دراو ىرخألا طارشألا

 يف هدروأ ام نأل ءلكشم ريغ ديشر خيشلا هلكشتسا ام نإ :ًايناث

 وهو  «ةرخآلاب ركذت ال ةداتعم تراص ًارومأ اهنوك نم ىرغصلا طارشألا

 .(588/8) رانملا ريسفت )١(

 .(5486/9) هسفن ردصملا (؟)
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 سانلا نم نإف ءاذه هقالطإ ىلع ًاحيحص سيل  طارشألا ميدقت نم ةمكحلا
 هب ربخأ امم ًائيش ةعاسلا طارشأ نم ىأر اذإف ءرابتعالل ىلاعت هللا هقفوي نم

 ىف ًادهج ولأي ال «هنأش نم حلصأو ؛هتدقر نم ماقو هتلفغ نم هبنت ِهلَو يبنلا

 عراسي هنإف هلجأ برق هل رهظ اذإ ضيرملاك «ةبوحلا ىف ىناوتي الو ةبوتلا

 نع عطقنيو «هدنع قوقحلا باحصأو هتثروو هسفنل رظنيو «ناسحإلا يف
 ىلع وهف ةلفغلا هنم تنكمتو هبلق ىلع هللا عبط نم مهنمو .ةرخآلا ىلإ ايندلا

 ديرب هللا 56 نإ ْمُكل حصن نأ تَدَأ نإ حض ُىَنَعَي الب :ىلاعت هلوق دح

 نم ررقت ام عم ضراعتت نأ ديشر خيشلا فوخو ىربكلا طارشألا امأو

 نوكي طارشألا هذهب ملاعلا نأ نمو «ىلاعت هللا الإ ةعاسلاب دحأ ملع مدع

 :هوجو نم ًاضيأ هنع باوجلاف «.ةعاسلا نم نمأم يف

 مهنمف «سانلا يفنص نم قبس دق اميف ليق ام هيف لاقي نأ :اهدحأ

 .كلذ نود مهنمو «كلذ هعفني يذلا ملاعلا «بلقلا ىح

 روهظو طارشألا دوجو عم اربخأ دق هلوسرو ىلاعت هللا نأ: يناثلا

 الإ كيت الف :ىلاعت لاق امك «ةتغب الإ نوكت ال ةعاسلا نأ تامالعلا

 تنيب دق ةنسلا نأ عمو ءاهعوقوب ملعلا ثروي ال اهطارشأب ملعلاف 0

 الو رخآ موي يف نوكت الف «ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ يف نوكت ةعاسلا نأ

 اذه ديؤي اممو .ةأجف الإ نوكت ال اهنأ تنيب دق كلذك اهنأ الإ .ءىرخأ ةعاس

 ءال مأ تعقو له تامالعلاو طارشألا ضعب يف ملعلا لهأ فالتخا هجولا

 مأ زيزعلا دبع نب رمع وه له يدهملاو .'"”ناخدلا يف مهفالتخاك

 )١( ةيآلا ءدوه ةروس )5"(.

 .(1417) ةيآلا «فارعألا ةروس (؟)

 :ت ؛اهطارشأو ةعاسلاو اهلئاوغو نتفلا ىف ةدراولا نئسلا :ىنادلا ورمع ابأ :رظنا (9)

 عم )1١١917٠١/6( :ًاضيأو .قيلعتلا عم )490/0  21١١7 يروفكرابملا هللا ءاضر
 :ص) ىرغصلا ةمايقلا :رخآلا مويلا :رقشألا ناميلس رمع :رظناو .ققحملا قيلعت

 .ه0١54١ ةسداسلا «سئافنلا راد ءاهدعب امو ١(

 م



 نأل ,ةعاسلا تقوب ًاملع سيل طارشألاب ملعلا نأ دوصقملاو «''”؟هريغ
 صاخشأو روهظلا تقول ديدحت نود تءاج  طارشألا ينعأ اهب رابخإلا

 .فيخي ال ديشر خيشلا

 طارشأ ىلع ديشر خيشلا هدروأ ام ىلع رصتخم عيرس باوج اذهف

 ىف هيأر ضرعل كلذ دعب لقتنأ مث ءالامجإ «ىربكلاو ىرغصلا ةعاسلا

 نم ةفرعم كلذ نم مهأو «ديشر خيشلا تاهبش ىرنلو ءاهبرغم نم سمشلا

 .بهذملا اذه هءاج نيأ

 :يناثلا بلطملا

 ًاليصفت ةعاسلا طارشأ نم اضر ديشر فقوم

 :لاجدلا :الوأ

 ءدنسلاو نتملا يف تالاكشإ لاجدلا تاياور ىلع ديشر خيشلا دروأ دقل

 ."”طاقن عستت ىف ثحب ديزمب ةساسجلا ثيدح صخو «ةسمخ اهعومجم

 :هوجو نم ةلكشم اهنإ لاقف لاجدلا ثيداحأ امأ

 سانلا نآرقلا راذنإ يف ةمكحلا يفانت اهنوك نم ًافنآ هلكشتسا ام اهلوأ

 ." 'ليلق لبق ةهبشلا هذه ىلع درلا مدقت دقو «ةتغب اهنايتإو ةعاسلا مايق برقب
 امم يه لب ءعرشلا صنب تسيل اهيلإ راشملا ةمكحلا هذه نأ انه ديزأو

 اولصي مل ىرخأ ًامكح يفانت ال يهو «'؟”هيف اودهتجاو ملعلا لهأ هطبنتسا

 .ققحملا قيلعت عم اهدعب امو )1١77/5( قباس عجرم :ينادلا ورمع ابأ :رظنا )١(

 .ةساسجلا ثيدح ركذ ىتأيسو )540/4  541١( رانملا ريسفت (9)
 ١ .(888:ص) رظنا (9)
 :رجح نباو )757/١(2 جاهنملا :يميلحلاو :(977” :ص) ةركذتلا :يبطرقلا ءالؤه نم (4)

 )00/١١(. يرابلا حتف
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 مم حم يم <

 "7403 نوب ْمسَدَهَل ها وله ُهئيبلا ُهَمَْلُ هَ لق :ىلاعت لاق ءاهيلإ
 باتكلا صوصن داهتجالاب ةطبنتسملا ةمكحلا هذه ضراعت نأ حلصي الف

 .ةنسلاو

 ركذ ام» :  لوقي امك وهف ديشر خيشلا دنع يناثلا لاكشإلا امأو

 نم مزعلا يلوأ اهب هللا ديأ يتلا تايآلا ربكأ يهاضت يتلا قراوخلا نم اهيف

 ."”.. .اهيلع ةهبش دعتو ءاهقوفت وأ «نيلسرملا
 : لوقأ ةهبشلا هذه ىلع باوجللو

 ةرجعملا نأ كانه تديبو ءايبنألا ةزجعم ىلع مالكلا قبس دق :ًالوأ

 نيبي ام نئارقلا نم اهعم نوكي لب .«لسرلا قيدصتل ليبسلا اهدحو تسيل

 عم نوكي امو قراوخلا نم ءايبنألا عم نوكي ام نيب انقرف اذهبو ءمهقدص

 سبتلي الف ءءايقشألا ءالؤه فنص نم لاجدلا نأ بير الو ."”اهنم ءايقشألا

 هنأو «هتمالع قلع هللا لوسر انل نيب دقو اميس ال «نينمؤملا ىلع هرمأ

 يعدي هنأو «'*”بتاك ريغو بتاك نمؤم لك اهؤرقي «رفاك» هينيع نيب بوتكم
 لامجلاو لامكلا تافصب فصتم ىلاعت هللاو روعأ هنأ عم .ةيهولألا

 ."روعأب سيلف ءلالجلاو

 «ةيهولألا ىعدا امنإو هرمأ سبتليف ةوبنلا عدي مل لاجدلا نأ :ًايناثو

 هرمأ سبتلي .الف لك يبنلا اهب هفصو يتلا هتافصو هتيرشبل ٍفانم وهو
 2 دمحلاو

 ام نأ وهف .لاجدلا ثيداحأ يف ديشر خيشلا دنع ثلاثلا لاكشإلا امأو

 )١( ةيآلا «ماعنألا ةروس )١49(.

 )49٠/9(. رانملا ريسفت (0)

 .ثحبلا اذه نم (/44 :ص) رظنا (5)

 :ح .نتفلا :ك :حيحصلا :ملسمو (154 و155 و :55/6) دنسملا :دمحأ :رظنا (4)

 .[17؟14/4] (59"*”*) ٠١

 .(5؟4//41) ٠٠١ )١159( :ح «لاجدلا ركذ باب «نتفلا :ك :حيحصلا :ملسم :رظنا (©)

 .(558610 -55855/4) (؟98) ١١7 :ح «نتفلا :ك :حيحصلا :ملسم :رظنا (5)
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 صنب تبث دقو ءهقلخ ىف ىلاعت هللا ننسل فلاخم قراوخلا نم هيلإ يزع

 خيشلا راثأ نأ قبس دقو .'""ليوحت الو ىلاعت هننسل ليدبت ال هنأ نآرقلا

 يتلا تايآلاب دهشتساو «ءايلوألا تامارك ىلع مالكلا دنع ةلأسملا هذه ديشر

 ىنعم تحت ءالبلا اذه سد نم لوأ وه نم يردأ الو  ىنعملا اذهب حرصت
 نيناوقلاو ةيعيبطلا ننسلا نع ثدحتت ال تايالا هذه نإ .تايالا هذه

 ىنعم يف ةيميت نبا لاق ءاهيف ليدبتلاو رييغتلا ثودح مدعو «ةينوكلا
 هتنسو «لوحتت نلو لدبتت نل هننس نأ ربخأ هللا نأ دوصقملاو» :تايآلا

 هنأ يضتقي اذهو «يضاملا هريظن نيبو ءيشلا نيب اهيف يوسي يتلا هتداع

 - 0©. ةلئامتم ماكحأب ةلئامتملا رومألا يف مكحي هناحبس

 يذلا لثم دري ناكل ديشر خيشلا همهف ام وه ةيآلا ىنعم ناك ولو

 ناك امهمو «  مهيلع ىلاعت هللا ىلص  ءايبنألا تازجعم ىلع هلكشتسا

 .ليوحتلاو ليدبتلا لصأ يف اهنيب قرفي نأ عيطتسي ال هنأل انباوج ناك هباوج

 نالذخو ءمهعبت نمو ءايبنألا رصن يف ىلاعت هللا ةنس نايب ةيآلا نم دوصقملاف

 رثكأل ضقانم ديشر خيشلا همهف يذلا ىنعملا اذهو ."'مهالاو نمو مهئادعأ

 .ىلاعت هللا ةردق بئاجع نم اهريغو ءايبنألا عئاقو فصت يتلا نآرقلا تايآ

 نم :ىنعملا نأ همهف ام ىلع خيشلا عم لزنتلا ليبس ىلع رخآ باوج كانهو

 ةمكحل بابسأ الب ءايشأو ء«ةمكحل بابسأب ًءايشأ قلخي نأ ىلاعت هللا ةنس

 ."هليدبت هللا ةنسل دجت نلو :ىرخأ

 هيفو ءرخآلا مويلا تامدقم نم وه لاجدلا روهظ تقو نإف ًاضيأو

 رومأ يف ةحيحصلا هتدعاق قبطي نأ ديشر خيشلل يغبني ناكو «قراوخلا رثكت

 .””ةيفيكلا ضيوفت عم اهنم درو امب ناميإلا يهو ؛ةرخآلاو بيغلا

 )١( رانملا ريسفت )490/9(.

 .(57/11) ىواتفلا عومجم (؟)

 .ه1187 «ةيناثلا رصمب «يبلحلا يبابلا .ط (707/5) ريدقلا حتف :يناكوشلا :رظنا (6)

 .ديشر خيشلا ىلع ءاملعلا دحأل در نم )917/١١( رانملا ةلجم (5)

 )589/٠١(. رانملا ةلجم :رظنا .ًارارم كلذ قبس دقو ةدعاقلا هذه خيشلا ررك دقل (©)
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 تاياور نيب ضراعتلا يه ديشر خيشلا اهاعدا يتلا ةريخألا ىوعدلا

 .ضراعتلا اذهل ةلثمأ برض دقو .2'”هطقاست بجوي ًاضراعت «لاجدلا

 ريشت امئنيبف ءهروهظ نمز يف ددرتلا :لاجدلا ثيدح يف ينعأ ؛اهنم

 زوجت «'''ةينيطنطسقلا حتفو ةمحلملا دعب جرخي هنأ ىلإ تاياورلا ضعب

 ىريو ." دايص نبا ثيداحأك لي يبنلا نمز يف هجورخ تاياورلا ضعب

 نبا وه لهو ؛لاجدلا صخشب قلعتي اميف تاياورلا نيب ًاضراعت ديشر خيشلا
 يأ - ماشلا رحب يف وه له :هناكم يف ددرتلا ًاضيأو .(”هريغ وأ دايص

 ؛ًاضيأو «'””؟قرشملا ةهج وأ - بونجلا يف وهو - نميلا رحب وأ - طسوتملا
 رهظي هنإف ةيمهو وأ ةيقيقح يه له ؛لاجدلا عم يتلا نتفلاب قلعتي اميفو
 وها :ِةَك هلوق درو دقف كلذ عمو .«ةيقيقح نتف اهنأ تاياورلا ضعب نم
 يتلاو ديشر خيشلا دنع ضراعتلا هجوأ مهأ هذه ."'"(كلذ نم هللا ىلع نوهأ

 اهل يراخبلا ةياور عم َِلَي يبنلا نع لاجدلا ثيداحأ رودص يف كشي هتلعج
 هنأ الإ  اهنم هجرخي ال اميف كشيو هتياورب ًامئاد ديشر خيشلا ديشي يذلاو -
 .ةمارك اهنم هيوري امل لعجي ال انه

 ثيداحأ در نم ربكأ وه ءديشر خيشلا دنع ضراعتلا اذه ببس امأو

 :وهف «لاجدلا

 )١( رانملا ريسفت )510/9(.

 .يقابلا دبع (5178/5) 597١ :ح 2١8. :باب «نتفلا :ك «حيحصلا :ملسم :رظنا (9)

 :ملسم :رظنا .«هللا دبعا :ب ىمستو ملسأ «ةنيدملا دوهي نم «فاص همسا :دايص نبا ()

 .(5514 -75؟43/4) (1959) 94 :ح.نتفلا :ك «حيحصلا

 :ح «ةجح يبنلا نم ريكنلا ىأر نم :باب ءداقتعالا :ك «حيحصلا :يراخبلا :رظنا (54)

 946 :ح ء«دايص نبا ركذ باب ءنتفلا :ك :ملسمو .«حتفلا عم (7705/15) 0

 ةياهنلا :ريثك نباو ءاهدعب امو (77/17”7) يرابلا حتف :رجح نبا :رظناو .(29)
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 (5515) 89 :ح «ةساسجلا ةصق :باب .نتفلا :ك «حيحصلا :ملسم :رظنا (6)

 .((؟751/5)

 عم 1 71 :ح «لاجدلا ركذ :باب «نتفلا :ك «حيحصلا يراخبلا :رظنا (5)

 .حتفلا
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 «ىنعملاب تيور دق  ثيداحألا رثكأك  طارشألا ثيداحأ نأ :ًالوأ
 ظافلأ يف حاحصلا ةاور فالتخاب هيلع للديو © 0«ءاملعلا هيلع قفتاو» :لاق
 ررك دقو «'"”جاردإلا دوجوب كلذكو ءاهنم رصتخملا ىتح دحاولا ثيدحلا
 - يه نوكتف ءاهعيمج ةنسلا ىلع درت ةهبش يهو .ةهبشلا هذه ديشر خيشلا

 وهو ءاهب ةقثلا عفدو ةنسلا در ىوعد امهيلع تماق نيقاس - ةباتكلا ةلأسمو
 لاقي ام اهيف لاقي هنأل ةنسلاب اهيف جتحا يتلا ةعيرشلا باوبأ لك ىلع يتأب
 ىلع نيهاربلا ةماقإو ءأعفد نيتهبشلا نيتاه عفد بجي اذل ءاهريغ يف

 ."0لوألا بابلا ىف هتيدأ نوكأ نأ وجرأ ام وهو «ةنسلا ملستل ءامهنالطب

 لاجدلا ثيداحأ يف بارطضالاو فالتخالا ديشر خيشلا عجرأ :ًايناث |
 قداص ريغو قداص ملسم لك نع نووري اوناك نيعباتلاو ةباحصلا نأ ىلإ

 هوعمس ام نيب ءهوعمس ام ءادأ يف نوقرفي اونوكي مل مهنإ مث ءزييمت نود
  ةباحصلا نأ تبث دقو. ..» :لاق «'*””هريغ نم هوعمس امو ِةِلَك يبنلا نم
 بعك نع ىتح نيعباتلا نعو ضعب نع مهضعب يوري ناك  مهنع هللا يضر
 لخي الف لودع ةباحصلا عيمج نأ ةنسلا لهأ دنع ةدعاقلاو «هلاثمأو رابحألا
 ناك دقف «ةدرطم ال ةيبلغأ ةدعاق يهو ءدنسلا ةحصب مهنم وار مسا لهج
 ةماع ةدعاق ديعقتب كلذ لك نم جرخ مث ,©00. . .نوقفانم دلع ىبنلا دهع ىف

 «ةياورلا برطضم وأ نتملا لكشم ثيدح لك» :لاقف «ثيداحألا حرط يف
 ةيعطقلا هصوصن وأ نيدلا لوصأل وأ «قلخلا ىف ىلاعت هللا ننسل فلاخم وأ
 هذه ىف انركذ امل ةنظم وهف «ةينيقيلا اياضقلا نم اهلاثمأو تايسحلل وأ
 اهيف لصألاف ًالاكشإ اهيف دجي ملو ركذ امم ةياور قدص نمف ؛تاهبشلا
 وأ نيباترملا ضعب هيلع دروأ وأ اهنم ءيش لك يف باترا نمو قدصلا

 )١( رانملا ريسفت )007/8(.

 :رظنا .دنسلا يف عقي دقو .يوارلا مالك نم ثيدحلا نتم يف ةظفل دازت نأ :جاردإلا ()
 .(07* :ص) ثيثحلا ثعابلا :ريثك نباو ١50(« :ص) ةمدقملا :حالصلا نبا

 .ثحبلا اذه نم ١50( :ص) رظنا (6)

 .(005/9) رانملا ريسفت (4)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)
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 ةياورلاب ةقثلا مدع نم انركذ ام ىلع هلمحيلف ءاهنوتم يف ًالاكشإ نيككشملا
 .20(.. .ىنعملاب ةياورلا أطخ وأ تايليئارسإلا سئاسد نم اهنوك لامتحال
 نعطلا دارأو ديشر خيشلا دعب ءاج نم لك حئاصنلا هذهب عفتنا دقل :لوقأو

 سفن ددرو - عسوتلا عم  هيواعد يف ديشر خيشلا دلق هنإف ءةنسلا يف

 ."”ةير وبأ لعف ام كلذ نمو «نوعطلاو تاهبشلا

 ام ًاكرات «لاجدلا ةلأسم يف ديشر خيشلا هلكشتسا ام نايبب انه يفتكأو

 .اهنم هفقومو ةنسلا نع ثيدحلا دنع تثحب يتلا لئاسملا نم يقب

 وه امنإو «طقاستتل ةضراعتم تسيلو ةلكشم تسيل لاجدلا ثيداحأ نإ

 نع مهناهذأ تييعو «عاستالا نع مهملع رصق نيذلا ءاوهألا لهأ جاجتحا

 ." اهلك اهولطبأف ةضقانتم :اولوقي نأ نم مهيلع نوهأ ًائيش اودجي ملف اههوجو

 لكشم ريغ ديشر خيشلا هلكشتسا يذلا لك نأ :كلذ ىلع ليلدلاو

 تافصب هيلإ يحوأ ناك هلك يبنلا نأل .ضراعتم ريغ هضراعت معز ام لكو
 «هناكمو هنمز كلذكو ءهنيعو هصخش يف ءيش هيلإ حوي ملو «ةماعلا لاجدلا

 «لاجدلا هنوكب عطقي ال ٍةكَي يبنلا ناكف ءةلمتحم نئارق دايص نبا يف ناكو

 نبا وه سيل لاجدلا نأ ِةكك يبنلل نيبت مث ءهجورخ نمز ملعي ال ًاضيأ ناكو
 ام ددرتلا دعب ِلَك هل نيبتف ءاذك هناكمو ءاذكو اذك نمز جرخي هنأو ءدايص

 نبا امأو .4”*2ْةلََم نكت ْمَل ام َكَمَلَعَوط :ىلاعت لاق امك ءملعي نكي مل

 باحصأ نم ةلجاجدلا نم لاجد وه امنإو ءربكألا لاجدلا وه سيلف دايص
 .”ءاملعلا نم عمج بهذ كلذ ىلإو ةيناطيشلا لاوحألا

 )١( رانملا ريسفت )4//6017(.

 74١ :صو 778 :ص) :ًاضيأو (7384و 2187 1١8١ :ص) ءاوضأ:ةير وبأ :رظنا (9
 .ثحبلا اذه نم (177١:ص) :رظناو «(747

 5١(. :ص) ناميإلا :مالس نب مساقلا ديبع وبأ :رظنا (6)

 )١١(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (4)

 نبا و 7378/17(2) يرابلا حتف :رجح نباو 76/١(2, :ص) ةياهنلا :ريثك نبا :رظنا (4)

 .ضايرلا «فراعملا ةبتكم .ط (19 :ص ) ناقرفلا :ةيميت
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 ةمطاف نعف ءريهشلا ةساسجلا ثيدح يأرلا اذه ةحص ىلع لدي يذلاو

 نم اهميأت ةصق تركذو  تلاق  اهنع ىلاعت هللا يضر "سيق تنب

 :يداني خي هللا لوسر يدانم تعمس .«ىتدع تضقنا املف» :  اهجوز

 روهظ يلت يتلا ءاسنلا فص يف تنكف دجسملا ىلإ تجرخف «ةعماج ةالصلا
 «كحضي وهو ربنملا ىلع سلج هتالص كك هللا لوسر ىضق املف .موقلا
 هللا :اولاق ؟مكتعمج اذامل نوردتأ :لاق مث ءهالصم ناسنإ لك مزليل» :لاقف

 مكتعمج نكلو ةبهرل الو ةبغرل مكتعمج ام هللاو ينإ :لاق ءملعأ هلوسرو
 ًاثيدح ينثدحو ءملسأو عيابف ءاجف ءاينارصن الجر ناك يرادلا ًاميمت نأل

 ةنيفس يف بكر هنأ ينثدح «لاججدلا حيسم نع مكثدحأ تنك يذلا قفاو

 ءرحبلا يف ًارهش جوملا مهب بعلف ءماذجو مخل نم الجر نيثالث عم ةيرحب
 (""برقأ يف اوسلجف «ءسمشلا برغم ىتح ءرحبلا يف ةريزج ىلإ اوؤفرأ مث
 ام نوردي ال ءرعشلا ةريثك بلهأ «ةباد مهتيقلف «ةريزجلا اولخدف «ةنيفسلا

 «ةساسجلا انأ :لاقف ؟تنأ ام كليو :اولاقف ءرعشلا ةرثك نم هرْبُد نم هلُبق
 ""ريدلا يف لجرلا اذه ىلإ اوقلطنا :موقلا اهيأ :تلاق ءةساسجلا امو :اولاق

 نوكت نأ اهنم انقرف ؛الجر انل تمس امل :لاق «قاوشألاب مكربخ ىلإ هنإف

 هانيأر ناسنإ مظعأ هيف اذإف ءريدلا انلخد ىتح ًاعارس انقلطناف :لاق .ةناطيش

 هيبعك ىلإ هيتبكر نيب ام ءهقنع ىلإ هادي ةعومجم ءاقاثو هدشأو ءاقل طق

 ؟متنأ ام ينوربخأف «يربخ ىلع متردق :لاق ؟تنأ ام كليو :انلق «ديدحلاب

 نيح رحبلا انفداصف «ةيرحب ةنيفس يف انبكر «برعلا نم سانأ نحن :اولاق .
 يف انسلجف ءهذه كتريزج ىلإ انآفرأ مث ءًارهش جوملا انب بعلف «'*'ملتغا

 نم هلُبُق ام ىردي ال رعشلا ةريثك بلهأ ةباد انيقلف «ةريزجلا انلخدف ءاهبرقأ

 اهجوز «ءسيق نب كاحضلا تخأو  اهنع ىلاعت هللا ىضر  تارجاهملا ىدحإ :ىه )١(

 .(19/51) ريسلا .ةيواعم ةفالخ يف تيفوتو ءديز نم هلك يبنلا
 :عمجلاو «براق اهدحاو ءرابكلا نفسلا عم نوكت راغص نفس :ءارلا مضب :برقأ (؟)

 .(81/18) ملسم حرش :يوونلاو «(070/5) ةياهنلا .برقأو براوق

 .(590/5) نادلبلا مجعم :يومحلا .نابهرلا هيف دبعتي تيب :ريدلا (9)

 .(85"0/) ةياهنلا .هجاومأ تمرطضاو جاه :ملتغا (5)
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 امو :انلق ءةساسجلا انأ :تلاقف ؟تنأ ام كليو :انلقف ءرعشلا ةرثك نم هرْبُ

 مكربخ ىلإ هنإف ءريدلا يف لجرلا اذه ىلإ اودمعا :تلاق ؟ةساسجلا

 .ةناطيش نوكت نأ نمأن ملو اهنم انعزفو ءًاعارس كيلإ انلبقأف «قاوشألاب
 :لاق ؟ربختست اهنأش يأ نع :انلق ؟'')”ناسيب لخن نع ىنوربخأ :لاق

 ال نأ كشوي هنإ امأ :لاق .معن :هل انلق ؟رمثي له :اهلخن نع مكلأسأ

 :لاق ؟ربختست اهنأش يأ نع :انلق ؟''”ةّيربط ةيرحب نع :ىنوربخأ لاق .رمثي

 :لاق .بهذي نأ كشوي اهءام نإ :لاق .ءاملا ةريثك يه :اولاق ؟ءام اهيف له

 يف له :لاق ؟ربختست اهنأش يأ نع :اولاق ؟””رغز نيع نع ينوربخأ
 ءاملا ةريثك يه ءمعن :هل انلق ؟نيعلا ءامب اهلهأ عرزي لهو ؟ءام نيعلا

 :اولاق ؟لعف ام «نييمألا يبن نع ينوربخأ :لاق .اهئام نم نوعرزي اهلهأو

 فيك :لاق «معن :انلق ؟برعلا هلتاقأ :لاق «برثي لزنو ةكم نم جرخ دق

 :مهل لاق .هوعاطأو برعلا نم هيلي نم ىلع رهظ دق هنأ هانربخأف ؟مهب علص

 ينإو ءهوعيطي نأ مهل ريخ كاذ نإ امأ :لاق ءمعن :انلق ؟كلذ ناك دق

 جورخلا يف يل نذؤي نأ كشوأ ينإو «حيسملا انأ ينإ «ءينع مكربخم

 ريغ «ةليل نيعبرأ يف اهتطبه الإ ةيرق عدأ الف ءضرألا يف ريسأف «جرخأف

 ةدحاو لخدأ نأ تدرأ املك ءامهاتلك ىلع ناتمرحم امهف «ةبيطو ةكم

 '*”بقن لك ىلع نإو ءاهنع يندصي ًاتلص فيسلا هديب كلم ينلبقتسا ءامهنم
 يف ””هترصخمب نعطو هِي هللا لوسر لاق :تلاق «اهنوسرحي ةكئالم اهنم

 تنك له الأ  ةنيدملا ينعي  ةبيط هذه «ةبيط هذه «ةبيط هذه» :ربنملا

 .لخنلا ةرثكب فصوت ؛«نيطسلفو ناروح نيب «ندرألاب ةنيدم :نوكسف حتفب :ناسيب )١(

 .ناتلخن الإ اهب سيلو توقاي اهآر دقو 510/1(«2) نادلبلا مجعم :يومحلا

 .ًايلاح ايروس دودح ىلع ماشلا دالب يف ةريحب :ةيربط (؟)

 .نادلبلا مجعم )١171/9( توقاي .ماشلا فراشمب ةيرق :رعز ()

 ءرصم ةعبطم .ط (447/1) طيسولا مجعملا «باقنأ هعمج «رادجلا يف قرخلا :بقنلا (5)

 اه 378

 طيسولا مجعملا .مالكلاو ةبطخلا ءانثأ يف اهب راشي وأ اصعلاك اهيلع أكوتي ام :ةرصخملا (5)

 .(اماو

 ه1



 يذلا قفاو هنأ ميمت ثيدح ينبجعأ هنإف» .معن :سانلا لاقف ؟كلذ مكتثدح

 رحب وأ ءماشلا رحب يف هنإ الأ «ةكمو ةنيدملا نعو «هنع مكثدحأ تنك

 لبق نم ءوه ام قرشملا لبق نم ءوه ام قرشملا لبق نم وه لب ال «نميلا

 .©0:قرشملا ىلإ هديب أموأو وه ام قرشملا

 صوصخلا هجو ىلع ثيدحلا اذهل ماهس ةدع ديشر خيشلا هجو دقلو
 ضري ماو .«كلذل يعاودلا رفوت عم رتاوتت مل ةياور اهنأ اهنم .طاقن عست يف
 ةشئاعو ةريره يبأ نع ًاضيأ يور هنأب كلذ نع رجح نبا ظفاحلا باوج
 ْ 0 مهنع هللا يضر - رباجو

 الو .ثيداحألا لوبق يف ًاطرش سيل رتاوتلا نإف ءيش نم نكي امهمو

 نم دشح يفو ربنملا ىلع نم لي يبنلا نع ثيداحألا رودص نم مزلي
 يف تناكو عادولا ةجح ةبطخ يذ يه اهف ًارتاوتم كلذ ىوري نأ سانلا

 الإ اهلقني ملو رتاوتت ملف كلذ عمو هلي يبنلا ةايح يف ناك دشح مظعأ

 .""ةباحصلا نم ليلق ددع

  ؟”ديشر خيشلا معز امك  ثيدحلا جارخإ نع يراخبلا عنتمي ملو

 .©)(رثكأ ثيدحلا نم تكرت امو ًاحيحص

 .0"2لاجدلا ثيداحأ رتاوت لقن دقف كلذ قوفو

 )١( :ح «نتفلا :ك ءحيحصلا :ملسم ١١9 )١947( ]571/4[.

 .(510/1) يرابلا حتف :رجح نبا :رظناو «(4947/9) رانملا ريسفت :رظنا (9)

 .(51/9) ةعامجلا فاحتإ :يرجيوتلا هللا دبع نب دومح :رظنا (6)

 .(5947/9) رانملا ريسفت (4)
 :ص) ةمدقملا : حالصلا نبا :ًاضيأ رظنا و «(4 :ص) يراسلا يده :رجح نبا :رظنا (©)

 ءركاش دمحأ :حرشب ١5( :ص) ثيثحلا ثعابلا :ريثك نباو «يقارعلا حرش عم ١(

 .(87” :ص) ثيدحتلا دعاوق :يمساقلاو

 .(55١:ص) رئانتملا مظن :يناتكلا :رظنا (5)
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 لك يبنلا نأو هذه هتياور يف هنع هللا يضر يرادلا ميمت بيذكت همالك نم مشي ىتح ثيدحلا اذه در يف ًاديعب اغلبم ديشر خيشلا غلب دقل
 .©0هييذاكلا قيدصت نم ًاموصعم سيل

 نيب هسفن عضيو ناديملا اذه يف هسفن محقي نأ ديشر خيشلل ناك امو

 غلابملا مهفاصوأو هيبحمو هئارق تاملك نوكت نأ الإ مهللا «ناسرفلا ءالؤه

 هنأ كلذب نظو هيف ترثأ دق اهريغو ةنسلا ييحمك ؛هيلع اهوعلخ ىتلا ءاهيف

 يف هعاب رصقب هسفن ىلع رقأ دق يذلا وهو «بهشلا رخافيو ءامسلا لواطي
 ."””هخيش ىلع كلذب رقأ امك :«©"”ناديملا اذه

 ريغ ةمهوتملا ةيلقعلا ةهبشلا هذه تلواط دقل - ىسأ لكبو  لوقأو

 نأل تلؤوؤتو ىرخأ ثيداحأ تدر «ةجحلا سفن ىلع ًءائبو ديشر خيشلا

 اوساقو ءًاضرعو الوط امهحطس اوباجو ءًاحسم نيرحبلا اوحسم دق» ةراحبلا

 امهدحأ يف تناك ولف ءًادرف ًادرف امهرئازج اوفرعو ًاقمع ًاقمع امههايم

 سانلا لباقت اهيف ةساسج هلو لاجدلا هيف سبح رصق وأ ريد اهيف ةريزج

 «ثيداحألا درت اذكه امو .“*”'سانلا لك هلك كلذ فرعل رابخألا هيلإ لقنتو

 .لبإلا دعس اي دروت اذكه امو

 .*”جوجأمو جوجأي ثيداحأ تلوؤتو تدر هذه لثم ةهبش ىلع ًءائبف

 )١( رانملا ريسفت )8946/8(.

 .(ق:ص) ةنسلا زونك حاتفم ةمدقم (؟)
 .(51/019) رانملا ةلجم :رظنا (*)

 .(595/9) رانملا ريسفت :رظنا (5)

 نباو .اهدعب امو (147 :ص) يدعس نب نمحرلا دبع خيشلا :دابعلا قازرلا دبع :رظنا (©)

 )١437/159(« رانملا ةلجم :رظنا .ةلدابتم لئاسر امهنيبو «ديشر خيشلل رصاعم :يدعس

 دقو 2(؟١/8) يوبنلا ثيدحلا ىف تاسارد : ىمظعألا ىفطصم دمحم .د :ًاضيأ رظناو

 مالسإلا ىحض :رظنا .نيمأ دمحأ لثم «نييرصعلا باتكلا دنع راكفألا هذه تددرت
 «رابحألا بعك لثم تاقثلل ديشر خيشلا اههجو يتلا تاماهتالا سفن ددر دقو (514/6)

 دمحم ًاضيأ هركنأو (207/9) ًاضيأو (598/9) راتملا ريسفت :رظنا و «هبنم نب بهوو

 .(7/91 -/84/8) نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد :يدجو ديرف
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 نعطو «ثيداحألا نم اهريغ تدر نيثدحملاو ثيدحلا ىلع ةأرجلا هذهبو

 امل ىدص عجر هلك كلذ ناك امبرو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ىتح ةاورلا يش

 .تيصلا ةعئاذلا هتلجم ىف خيشلا هرشني

 زواجتو ططش وه امنإ ةنيب ريغب مهتئطختو ةاورلا بيذكت نأ بير الو

 ءمهتلادعو مهقدص ىلع عمجم ءالؤه ةاورلا ناك نإ اميس ال «لوقعملل

 ججحو ةيهاو هبشل الإ ءيشل ال كلذ لكو هك يبنلا باحصأك .مهتنامأو
 .ةضهاني تسيل ةضحاد

 «لاجدلا عم نوكت يتلا نتفلاب قلعتي اميف ديشر خيشلا هلكشتسا ام امأو

 رابتعاب معز امك كلذ يف تاياورلا ضرراعتو «ةيلايخ وأ ةيقيقح يه لهو

 ىتلا تاياورلاو ءًءامو ًازبخ الابجو ًاراهنأو ًارانو ةنج هعم نأ تبثت تيكن ىتلا تاياورلا

 نأ ةلمجلا هذه ىنعم نأ .هنع باوجلاف .كلذ نم هللا ىلع نوهأ هنأب حرصت

 نينمؤملل الضم هيدي ىلع هقلخي ام لعجي نأ نم هللا ىلع نوهأ لاجدلا

 مهبولق يف نيذلا باتريو ًاناميإ اونمآ نيذلا دادزيل لب «نينقوملا بولقل ًاكيكشتو
 كلذ نم ءيش سيل هنأ كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه هلوق نأ ال نورفاكلاو ضرم

 ."7هقدص ىلع ةيآ كلذ نم ًائيش لعجي نأ نم نوهأ :دارملا لب ءهعم

 معز امو لكشم ريغ ديشر خيشلا هلكشتسا ام نأ نيبتي هلك كلذ نمو

 ديشر خيشلا نإ لوقأ نأ يقبو «ضراعتم ريغ ءطقاستلا بجوي ضراعت هنأ

 ملكتو «"””يرحتلا مدعو "”فلكتلاب نيثدحملا مهتاف ملع هب هل سيل ام ىفق
 مهتلادع ىلع قفتملا ةباحصلا مهتا ىتح تاقثلا أطخو ةنئيب ريغب ةاورلا يف

 لك .'؟*”بذكلاب يرادلا ًاميمت مهتا لب «نيباذكلا نع نووري مهنأل ةلفغلاب

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا )49/17(.

 .(597و 591/9) رانملا ريسفت (9)

 يف هجارخإ نع يراخبلا عانتما هديؤيو ... :هلوق نم مهفيف (547/4) هسفن ردصملا (6

 هريغو هلوطب هجرخأ يذلا ملسم مامإلا نأ - : ةساسجلا ثيدح ينعي «هيرحت ةدشل هحيحص

 !!نيرحتم اوسيل ةمئألا نم
 .(605/9) رانملا ريسفت :رظنا (5)
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 ديشر خيشلا فقوم هب فصوي ام لقأو ءاهلحم ريغ يف ةهبش لجأ نم كلذ
 .رربم ريغو فلكتمو عرستم فقوم هنأب لاجدلا ثيداحأ نم

 هخيش ةهج نم ديشر خيشلل ىتأ دق ءالبلا اذه نإ لوقأ نأ يقبو

 نإ :لاقف ةيلبلا هذه قلطأ يذلا وهف «ةثيدحلاو ةميدقلا ةفسلفلاب رثأتملا

 ةعاسلا طارشأب قلعتي اميفو .''”(حئابقلاو لجدلاو تافارخلل زمر لاجدلا

 الإ قثي ال ناك - ديشر خيشلا هنع لوقي امك  هدبع دمحم خيشلا نإف ًامومع

 ."'نتفلا ثيداحأ نم حاحصلا يف يور امم ليلقلا لقأب

 تاهبشلا عفدي هنأب فقوملا اذه نع راذتعالا ديشر خيشلا لواح دقلو

 يتلا تاهبشلاو تالاكشإلا ليزيو نعط لك نم ِخكَك لوسرلا ةئربتو نيدلا نع

 ناك دق وهف «فيعض رذع هنكلو ءهرصع ىف اميس ال سانلا نم ريثك دنع

 .2”ةدسج يف ًاضيأ وه نعطي نأب هتادعأ ناعط هسفن نع عفدي نمك

 :يدهملا :ًايناث

 «نيدلا هب هللا ديؤي ِعِلَك يبنلا تيب لآ نم لجر نامزلا رخآ يف جرخي

 «ةميظع ةمعن هدهع يف ةمألا معنت ءًاروج تعلم امدعب الدع ضرألا المي

 50 .٠ 1 . 17 َداَلَتتَم 8 -. قدرا

 مسا قفاوي لجرلا اذه مسا نأ ِخِلَك يبنلا نّيب دقو «'””ءاخرلاو مالسلا معيو

 ترتاوت دقو ءهبقل يدهملاو .*””«هللا دبع نب دمحم» يأ ِهللكي يبنلا

 )١( رانملا ريسفت )/11"(.

 .(605/9) هسفن ردصملا (؟)

 هنأب هيف حرص دقف )1١/١( رانملا ريسفت :ًاضيأ رظناو (470/18) رانملا ةلجم :رظنا (")

 .هريسفت يف رصعلا لاح يعاري

 نباو «نايرلا .ط (١١7:ص) ةركذتلا :يبطرقلاو )71/١(« ةياهنلا :ريثك نبا :رظنا (4)

 :يجنزربلاو ؛يلوبناتسإلا يدهم دومحم :ت (185 :ص) فينملا رانملا :ميقلا
 «ةدج «يندملا راد .ط (45) ةعاذإلا :ناخ نسح قيدصو 94٠(«  م1ا/) ةعاشإلا

 ها505١

 .(87 :ص) يجنزربلاو )77/١( ةياهنلا :ريثك نبا :رظنا (6)
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 حيسملا لزني يدهملا نمز يفو ."ةنسلا لهأ هيلع عمجأو '''اذهب ثيداحألا
 ."0هللا هنعل «ءلاجدلا لتق يف هدعاسيو مالسلا هيلع

 هنع لقن نم لوأو ءفرعي دحأ نيمدقتملا نم يدهملا ركني ملو

 دق نودلخ نبا ' نأ قحلاو ." هتمدقم يف '””نودلخ نبا :ددرتلا وأ راكنإلا

 هيف طلغو ًابيجع ًاتفاهت لصفلا اذه ىف تفاهت ...ةلودلا رومأو ةسايسلا
 مدقم حرجلا» نيثدحملا لوق نسحي مل نودلخ نبا نإ ...ةحضاو ًاطالغأ
 دقو «لاق امم ائيش لاق ام اههقفو مهلاوقأ ىلع علطا ولو «ليدعتلا ىلع

 نم هيلع بلغ امب .يدهملا ثيداحأ فيعضت دارأ هنكلو فرعو أرق نوكي
 3 . ع

 . «.. .هرصع يف يسايسلا يأرلا

 .هيف ةيورملا ثيداحألا ىلع ملكتو يدهملا ركنأ نم نيثدحملا نمو

 :ص) ةركذتلا :يبطرقلا نع القنا ء(مه157 :ت) يرجآلا نسحلا وب أ :رتاوتلا لقن ١(
 ينيرافسلاو ١١7(« :ص) ةعاشإلا (ه7١١1 :ت) يجنزربلا :ًاضيأ هتبثأو 2١
 ةعاذإلا :(ه17017 :ت) ناخ نسح قيدصو «(854/؟) راونألا عماول :(ه1188١ :ت)

 :يطويسلا :ًاضيأ رظناو ١55 - 2١5560(« :ص) رئانتملا مظن : ياتكلاو 01١7 :ص)
 ةنسلا لهأ ةديقع :دابعلا نسحملا دبعو «يواتفلل يواحلا نمض (5//51) يدرولا فرعلا
 ةعامجلا فاحتإ :يرجيوتلا هللا دبع نب دومحو ((177 :ص) رظتتملا يدهملا يف رثألاو

 .ىلوألا .ط ءاهدعب امو )١1/5(

 .(84/؟) راونألا عماول :ينيرافسلا :رظنا (؟)

 .نايرلا .ط (548 :ص) ةركذتلا :يبطرقلا :رظنا (©)

 ىلإ لحر مث «سنوت يف أشن .«فنصم خرؤم «نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع :وه قف

 نبا :رظنا .هللا همحر «ه4١8 ةنس ةرهاقلاب يفوتو ءاهيف ةيكلاملا ءاضق ىلوتو ءرصم

 )/77٠(. مالعألا :يلكرزلاو ,(لا/ )/7/0/  بهذلا تارذش :دامعلا

 وه يدهملا نإ :مهلوق نم فلسلا ضعب نع يور ام امأو «(5ا!/١/5) ةمدقملا (©)
 :ص) فينملا رانملا :ميقلا نبا :رظنا .فيعض ثيدح ىلع ًءانب «ميرم نبا حيسملا
 ةدراولا ننسلا :ينادلا ورمع وبأ :رظنا] زيزعلا دبع نب رمع هنإ :مهنم لاق نمو 01
 تابثإ ةقيقحلا يف هنإف ١518([ :ص) فينملا رانملا :ميقلا نباو )05١77/0« نتفلا يف
 .هصخش يف فالتخاو يدهملا دوجول

 .(1948 )0//١91  دنسملا حرش :ركاش دمحأ (5)
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 «نودلخ نبا يف ليق ام لثمب مهيلع لوقلا حصيو ءهلهأ نم اوسيل مهلكو

 ."”ههيلع تبلغ ةيسايس عفاود ىلع ءانب اوركنأ مهنأل

 يتلا ةفصلا ىلع يدهملا جورخل نيركنملا نم ديشر خيشلا ناك دقو
 يتلا ىوعدلا سفنب كلذ يف تءاج يتلا ثيداحألا درو .""”ةنسلا يف تدرو

 اذه رهاظم نمو ءاهبارطضاو اهضراعت ىوعد ىهو «لاجدلا ثيداحأ اهب در

 دنع وهف «هيبأ مساو يدهملا مسا يف فالتخالا ءديشر خيشلا دنع ضراعتلا

 ةعيشلا دنعو «هللا دبع نب دمحأ ةياور ىفو هللا دبع نب دمحم ةنسلا لهأ

 نبا دمحم وه «©ةيناسيكلا دنعو ؛"”يركسعلا نسحلا نب دمحم ةيمامإلا
 .ةيفنحلا

 ءهبسن يف فالتخالا  ديشر خيشلا دنع  ًاضيأ فالتخالا رهاظم نمو

 دلو نم هنأ اهضعب يفو «ينسح يمطاف يولع هنأ ىلإ تاياورلا ضعب ريشتف

 ةياورلا لهأو» :لاق .سابعلا دلو نم ثيداحألا ضعب ىف هنأ امك «نيسحلا

 نم لكل نوكي نأ لامتحاب اهضراعي امو تاياورلا هذه نيب عمجلا نوفلكتي
 ةهج نم اهضعبو بألا ةهج نم اهضعب ةدالو هيف نيسحلاو نسحلاو سابعلا
 2006... مألا

 نيب تافالخو ةيسايس بابسأ ىلإ فالتخالا اذه ديشر خيشلا عجريو

 نابوث ثيدحب الثمم يدهملا ثيداحأ عضو ىلإ تدأ نييسابعلاو ةعيشلا
 نبا مهلك ةثالث اذه مكزنك دنع لتتقي» :هظفلو هجام نبا نئس يف عوفرملا

 نرقلا فراعم ةرئاد :يدجو ديرف دمحمو :«(7114/5) مالسإلا ىحض :نيمأ دمحأ :رظنا )١(

 .(594 )97/1١"  رانملا ريسفت :اضر ديشر دمحمو )180/٠١(«2 نيرشعلا

 .(185- 4١ةرالو 51١" - ”١4رالو ال 5/4” و ”95/8/) رانملا ةلجم :رظنا (؟) .

 جاهنم :ةيميت نبا :رظنا .هيف كوكشم هدوجو نأ ىلع ءه١اله يفوتو ه187 ةنس دلو ()

 .(80/1) مالعألا :يلكرزلاو «(171/9) ةنسلا

 هللا يضر - يلع ىلوم ناسيك ىلإ نوبسنيو يفقثلا ديبع يبأ نبا راتخملا عابتأ :ةيناسيكلا (5)

 لحنلاو للملا :يناتسرهشلا :رظنا .ةيفنحلا نبا دمحم بقل ناسيك نإ ليقو «- هنع

 .(248 :ص) قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلاو 1١6/1١

 .(605/9) رانملا ريسفت (©)
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 لبق نم دوسلا تايارلا علطت مث ءمهنم دحاو ىلإ ريصت ال مث «ةفيلخ

 اذإف  هظفحأ ال ًائيش ركذ مث موق مهلتقي مل التق مهنولتقيف «قرشملا
 ."”(يدهملا هللا ةفيلخ هنإف جلثلا ىلع ًاوبح ولو هوعيابف هومتيأر

 هثيداحأ درو يدهملا راكنإ ىلإ ديشر خيشلا تعفد يتلا بابسألا نمو

 نم نيملسملا نيب اذه عويش ناك دقو...» :لوقي ذإ ءهب وه حرصي ام

 ةماقإو هنيد ءالعإ نم تقو لك يف ىلاعت هللا هبجوأ امع مهدعاقت بابسأ

 رومأ ىلع الاكتا ءهتطلس زيزعتو «هتعيرش ذيفنتو ؛هتوعد ةيامحو ؛هتجح
 ال يدهملا ثيداحأ نإ ...«ةرضاح ةضيرف مهنع طقست ال «ةلبقتسم ةيبيغ
 اهردصم نإو «ةعفادتم ةضراعتم كلذ عم اهنأو ءهب جتحي ءيش اهنم حصي

 لوصأل ةفلاخم تافارخ اهيف ةعيشللو «ةفورعم ةيعيش ةيسايس ةعزن
 نأب ءاهفالتخال يدهملا ثيداحأ در يف همالك خيشلا ديأو 6 . نيدلا

 لك وه اذه ."”اهجارخإ نع اضرعأف ءاهنم ءيشب ادتعي مل ًاملسمو يراخبلا
 .يدهملا رمأل هدر يف ججحلا نم ديشر خيشلا هيلع دمتعا ام

 : لوقأ هيشلا هذه نع باوجللو

 راكنإ هراكنإف «يوبنلا ثيدحلا يف عقو دق عضولا نأ ركني ال :ًالوأ

 وه ثيدحلا يف عضولا بابسأ ربكأ نم نإف كلذكو ءسوسحم رمأل
 ًاضيأ نوكي هنأ الإ .؟*”نيملسملا نيب تعقو يتلا نتفلاو «ةيسايسلا تافالخلا
 هللا مهمحر ةنسلا ءاملع دوهج راكنإ ةرورضلاب مولعملاو سوسحملا راكنإ نم

 دقو ءاهتاور نع فشكلاو اهنايبو ةعوضوملا ثيداحألا هذه ةمواقم يف ىلاعت

 هجو ىلع اهنايبب حمسي ال انه ماقملا نأ ثيحو ؛ليبس لك كلذ يف اوكلس

 (1؟017/4) 15١0864 :ح .يدهملا جورخ باب «نتفلا :ك :نئسلا :هجام نبا :رظنا ()

 (915/5) ةجاجزلا حابصم :يريصوبلا و.(414 471/1) كردتسملا :مكاحلا هححصو
 )06/1١(. ةياهنلا : ريثك نباو

 .(38988 )١١/”897"_ رانملا ريسفت (9)

 .(7710/6) مالسإلا ىحض :نيمأ دمحأ :ءيشلا سفن ددرو (599/5) رانملا ريسفت (9)

 .0203- 19/9/1) ثيدحلا يف عضولا :هتالف نسح رمع .د :كلذ ليصفت يف رظنا قه
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 حيحصلا اونيب دق ثيدحلا ةمئأ نإ :لوقأ نأ ىننكمي ىننأ الإ «'""ليصفتلا

 ىلع هبتشت الف فرعت ىتح اهولجسو «تاعوضوملا يف اوفنصو («هريغ نم

 نيكورتملاو ءافعضلا اوئيبو «تاقثلا نع ةياورلا ىف ًانوناق اوعضوو «دحأ

 هرمأ اورهظأو الإ بذك وأ ةعدب بحاص قبي مل ىتح .بذكلاب نيمهتملاو

 تددعت لب .«باب نود باب ىلع رصتقي مل ثيدحلا يف عضولا نإ مث
 تاياورلاب ةقثلا حرط ىلإ نذإ كلذ انعفدي الو "”هتاعوضوم تددعتف هعفاود

 يف تعضو تاياور كانه تناك اذإف .رذحن اميف عوقولا نم ًافوخ ةحيحصلا
 تاياورلا تءاج دقف ءاهنم حص ام كرتن انلعجي ال كلذ نإف ابصعت يدهملا

 ناسنإ نيع اذإف ءهيبأ مساو همساو هتفصو يدهملا ركذ اهيف يتلا ةحيحصلا

 نم يهف ليلدلا كلذ ىلع هدعاسي نأ نود يدهملا هنإ :لاقو ًاصخش

 حيحصلا يف ءاج ام راكنإ ىلإ كلذ انعفدي الو «ةدودرملا ةلطابلا ىواعدلا
 ."”يدهملا رمأ نم

 ىكحو نوفلؤم اهيف فلأ ىتلا ةريثكلا يدهملا ثيداحأ نإ :ًايناث
 ىلع لدت «مهريغو ةعامجلاو ةنسلا لهأ اهبجوم دقتعاو «ةعامج اهرتاوت
 ةنسلا لهأ دنع ةتباثلا ةقيقحلا هذهل ةتبلا ةلص الو «كش الب ةتباث ةقيقح

 ال نييدهم نم اهقرف فالتخا ىلع ةعيشلا هدقتعي ام نإف «ةيعيشلا ةديقعلاب
 .*”ةلدألا نم قاس ىلع موقي ال موهوم ءيش وه لب «لصأ الو هل ةقيقح
 ةقيقح هيف أربتعم ًافالخ سيل كلذ يف ةنسلاو ةعيشلا نيب فالخلا نإف كلذلو
 .اذهب ضراعي الف .مهولاو ليلدلا نيب فالخ لب .يملعلا فاللخلا

 .د :ًاضيأ رظنا و «079/6) قباسلا ردصملا :هتالف نسح رمع .د :دوهجلا هذه رظنا )١(

 ؛٠ :ص) ًاضيأو «(08- 5 :ص) نيثدحملا نع دقنلا جهنم :يمظعألا ىفطصم دمحم
 .(١8٠؟ 9٠ :ص) عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا : يعابسلا ىفطصمو «(57

 رمع .دو ءاهدعب امو (/8 :ص) عيرشتلا يف اهتناكمو ةئسلا : يعابسلا ىفطصم :رظنا (0)

 )3077/1١, ١9/7(. ثيدحلا يف عضولا :هتالف نسح

 .(197" ١58 :ص) فينملا رانملا :ميقلا نبا :رظنا (6)

 .(51؟١ :ص) رظتنملا يدهملا يف رثألاو ةنسلا لهأ ةديقع :دابعلا نسحملا دبع خيشلا :رظنا (1)
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 ىلاعت هللا هبجوأ ام اوكرتي نأ نمز يأ ىف نيملسملل سيل هنإ :ًاثلاث
 عقو ولو .يدهملا ثيداحأ يف ءاج ام ىلع ًالاكتا نيدلا ةرصن نم مهيلع
 مهيلع بجي ام ىلإ مهداشرإو ءمهل هحيحصت بجي أطخ ناكل مهنم كلذ
 عم  دشرت يتلا كلتف ءاهلك اهب ذخألاو ٍةْلَك يبنلا ثيداحأب قيدصتلا نم
 «ةوقلا بابسأب ذخألاو هلوسرو هللا ةرصن بوجو ىلإ  ميركلا نآرقلا تايآ

 الإ وه ام يدهملا روهظ نأب ناميإلا بجي امك ءاهب ناميإلا بجي ءرصنلاو
 يذلا نمزلا كلذ «هنيد هنمز يف هب هللا رصني ةليوط ةلسلس رخاوأ يف ةقلح

 .©7لاجدلا هيف لزنيو «ملظلاو رشلا هيف يرشتسي
 ىلإ عجرت يدهملا يف ةيورملا ثيداحألا نإ :كلذ قوف لوقأ يننإ مث

 نورقلا يف «نولوألا نوملسملا اهيف ءاج ام دقتعاو «ىلوألا مالسإلا روصع
 ملف «داقتعالا اذهو ثيداحألا هذه مهدنع تناكو .مهدعب نمو ةلضفملا

 يف مهل ىلاعت هللا نكمف رصنلاو ةوقلا بابسأب مهذخأ نيب كلذ لحي
 ببسب ًاريخأ نيملسملا لاح ءاس امنإو «ةديقعلا هذهب مهداقتعا عم «ضرألا
 ىلع اهلمحو ةحيحصلا ثيداحألا در اهنمو مهيف عدبلا وشفو ءمهداقتعا ءوس

 تائيس مهباصأف هفيعضت وأ هليوأتب عرشلا يف درو امب بيذكتلاو اههجو ريغ
 .نوركني اوناك ام مهب قاحو اولمع ام

 دقف نيحيحصلا يف يدهملا ثيداحأ نم ءيش دورو مدع ةهبش امأو

 ثيداحأ يدهملا ركذ نم نيحيحصلا يفق كلذ عمو ,")اهيلع مالكلا قبس

 :اهنم ركذأ

 لاق :لاق :"”يراخبلا دنع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح .:ًالوأ |

 يفو .«مكنم مكمامإو ميرم نبا مكيف لزن اذإ متنأ فيك» :ِهكك هللا لوسر

 يدهملا يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألاب بذك نم ىلع درلا :دابعلا نسحملا دبع :رظنا )١(
 *١332(, :ص)

 .ثحبلا اذه نم (848:ص) رظنا (7)
 : حيحصلا : ملسم :اضيأ هاورو ,59آ/”48 :ح 2« ىسيع لوزن : باب «ءايبنألا ثيداحأ :ك 59

 )١3١/١(. :ح «ىسيع لوزن :باب «ناميإلا :ك
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 تعمس :لاق : - امهنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج نع '''ملسم حيحص

 نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :لوقي ِِلي هللا لوسر

 لص لاعت :مهريمأ لوقيف لك ميرم نبا ىسيع لزنيف» :لاق «ةمايقلا موي ىلإ
 .«ةمألا هذه هللا ةمركت ءءارمأ ضعب ىلع مكضعب نإ ءال :لوقيف .انل

 (97ثيدحلا ١( . . يدهملا مهريمأ لوقي)» : ملسم ريغ نع ةياور يفو

 :هل لاقي ملسم ةياور يف هيلإ راشملا ريمألا كلذ نأ ىلع لدت ةياورلا هذهف

 ل دفلا الإ لشألو هل لمحم الو .يدهملا

 5 ريرجلا لاق «ًادع هدعي ال ًايثح لاملا يثحي ةفيلخ ينمأ رخآ يف نوكي»

 هنأ نايرتأ :2ءالعلا يبأو '””ةرضن يبأل تلق» :  ثيدحلا ةاور دحأ

 ."”0ال :الاقف ؟زيزعلا دبع نب رمع

 1 هب : مسا ركذ اهيف نكي مل نإو لهف ال هنأ الإ ءهبقل وأ ىدهملا مسا مذ اهيف ٠ نإو ثيداحألا هذهف

 .ملعلا لهأ لاق امك هيلع الإ اهل لمحم

 :يدهملا ثيداحأل ديشر خيشلا راكنإ رثأ

 )١( ؟41/ :ح «ميرم نبا ىسيع لوزن :باب «ناميإلا :ك )١١5( ]1//ا١3[.

 :ص) فينملا رانملا :ميقلا نبا :رظنا .رباج نع هدنسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور (؟)

 ةيشاح رظناو -/١7717(4: ١؟77/5) نتفلا يف ةدراولا نئسلا :ىنادلا :رظناو «؛

 1 1 .(1 ارو

 .(18١١:ص) ةعاذإلا :ناخ نسح قيدص :رظنا (9)

 بيذهت :رجح نبا :رظنا .ةقث «ةرصبلا لهأ ثدحم .سايإ نب ديعس :دوعسم وبأ وه (4)

 .(/ 6/5 بيذهتلا

 ردصملا :رجح نبا :رظنا .ها8١١ يفوت «ةقث ىعبات .ةعطق نب كلام نب رذنملا :وه (60)

 )07/1١ 807(. ١ ١ قباسلا

 ردصملا :رجح نبا :رظنا .ه8١١ يفوت «ةقث يعبات ءريخشلا هللا دبع نب ديزي :وه (5)

 )51/1١(. قباسلا

 .[12714/4] (591) 5! :ح «نتفلا :ك ءحيحصلا :ملسم (0)
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 يتلا هيواعد اوددرو هب اورثأتف .«نوريثك هنم كلذ فقلت دقف («رانملا» هتلجم

 .ًافنآ هيلع تددر

 ””7ديشر خيشلا اهركذ يتلا هبشلا سفن ٠ 2017 هيمأ دمحأ ددر دقل
 فيض

 ايف ديشر خيشلا ةذمالت ثروو .مهريغو ' ألو دمحم نباو 2 هير وبأ كلذكو

 ءىهشتلاب لب ةنيب الب ثيداحألا درو يدهملا راكنإ يف راكفألا هذه هنم اوثرو
 دريو .يدهملا ركني نم - اضر ديشر ةذماللت ةنسلا راصنأ نم  دجو دقف

 .””ديشر خيشلا اهعبتا يتلا ةقيرطلا سفنب ثيداحألا

 :مالسلا هيلع حيسملا لوزن :اثلاث

 مالسلا هيلع ىسيع نأ ةحيحصلا ةنسلاو باتكلاب تباث وه اممو
 وهف ءهلتق اودارأو دوهيلا هيلع تبلاكت امدنع ًايح ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا هعفر
 رسكيو «لاجدلا لتقيف ةمايقلا لبق ايندلا ىلإ لزنيسو ءءامسلا يف يح

 ةنسلابو باتكلاب تباث اذه هلوزنو «ةيزجلا عضيو ريزنخلا لتقيو بيلصلا
 .نيملسملا عامجإو ةرتاوتملا

 هب َنكمْؤُل اَّلِإ يتكلا له ْنِي نِإَو :ىلاعت هللا لاق دقف «باتكلا امأف
 َلْبَقظ هلوق يف ريمضلاو «040"2©) اديك َحيلَع نكي ٍةَمْلا ميو كوم لب
 ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو :يأ :مالسلا هيلع ىسيع ىلع دئاع وْ
 ."”ةمايقلا موي لبق ضرألا ىلإ لزني نيح كلذو ىسيعب

 .راثملا بحاص تاهبش سفن ددر دقو ١515( 770/9) :مالسإلا ىحض :رظنا )١(

 ١ ١55(. 5ةهرالو"١4 "80و 9454/) رانملا ةلجم ءاضر ديشر عم نراق (؟)

 .(587 54١ و ”5"57؟ :ص) ءاوضأ (9

 .اهدعب امو ("” :ص) ؛رظتني يدهم ال» :دومحم نبا :رظنا (؟)

 ثيداحأ هيف دري ًاباتك ءهدومحم يطعملا دبع ذاتسألا وهو «ةيردنكسالا عرف سيئر فلأ (9)
 يلع دمحم خيشلا ةليضف يل ىكحو .ًاقفاوم «هدبع يراخب ذاتسألا :هل ظرقو «يدهملا
 .هيلع در نم ضعب يل ركذو فلؤملا اذه ةياكح قباسلا سيئرلا ميحرلا دبع

 )١859(. ةيآلا ءءاسنلا ةروس (5)

 - :يربطلا هراتخاو يأرلا اذه حجر دقو 20787 - 779/4) يربطلا :دنع لاوقألا :رظنا (0
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 21١١ يم جنح م رس سا م سم ل مشو .0 سديم وسر 2 5 5

 409 تيِحِبَصلا نمو الهكَو ٍدْهَمْلا يف سائل ملكيو# :ىلاعت لاقو
 م 2+ سا سر ساما صراعا مورر -_ ع «م سمصس ميم لاس ويوم 7 5

 تلتديا ذإ كيدلو َلَعَو َكّلَع ىَمَعِن رحذأ متم نبأ ىسيعي هلأ لاق ذإ 9# :لاقو
 ورق هم

 ىلإ ناتيآلا ناتاه تراشأف ."”4اًلْهَكَم ٍدْهَمْلا ىف ٌسانلآ ُدلكك دنا جور
 :ةيناثلاو ءدهملا يف هملكت :ىلوألا :مالسلا هيلع حيسملا تايآ نم نيتيآ

 ."”ةلوفطلا مالك ىلع هفطعل هجو الف فولأم رمأ لاوحألا داتعم ىف

 رسف دقو «'*”4ِنوُعَِنَأَو اي ترتمَت له ِةَعَسِب هلِْل ُمَنِإَول :ىلاعت لاقو

 موي لبق مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع جورخ هنأب ةيآلا هذه لَك يبنلا
 ."0اهيف نكشت الف هلوزنب ملعت ةعاسلل ملعل ىسيع نإو :يأ «؟*'ةمايقلا

 عامجإ عقو هلوزن ىلعو 2"ةرتاوتمف دبع هلوزن ىف ثيداحألا امأو

1 00 1 

 ىنبو «نامزلا رخآ ىف لوزنلا ثيداحأ هدبع دمحم خيشلا ركنأ دقلو

 ال يتلاو يداقتعا رمأب ةقلعتم داحآ ثيداحأ اهنأ :لوألا :نيقيرط ىلع هراكنإ

 دقو «ليوأتلا :يناثلا قيرطلاو. ”نيقيلا ثروي يذلا ىعطقلاب الإ اهيف ذخؤي

 ةبتكم .ط ١8( :ص) لاقملا لصف :ساره ليلخ دمحم :رظنا و «(85/9”7) ريسفتلا -

 .م0٠199 <ه١٠51١ «ىلوألا ءةنسلا

 )١( ةيآلا «نارمع لآ ةروس )55(.

 )١1١١(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (؟)

 رظنا و 2179/5((2) يناعملا حور :يسولآلاو «(570/6) ريسفتلا :ريرج نبا :رظنا 68

 5١(. :ص) قباسلا ردصملا :ساره ليلخ دمحم :ًاضيأ

 .(31) ةيآلا «فرخزلا ةروس (14)

 .حيحص هدانسإ : ركاش دمحأ خيشلا لاقو 0 :ح (5178/4-759) دنسملا :دمحأ :رظنا (5)

 5١(. :ص) لاقملا لصف : ساره ليلخ دمحم :رظنا ()

 «(1 47 :ص) رئانتملا مظن :يناتكلاو 2١1١« :ص) ةعاذإلا :ناخ نسح قيدص :رظنا 60

 .حيسملا لوزن يف رتاوت امب حيرصتلا :يريمشكلا هاش رونأو

 راونألا عماول :ينيرافسلاو )425١5/8 زيجولا ررحملا :ةيطع نبا :عامجإلا لقن (0)

(/4). 

 .(”3117/6) رانملا ريسفت (9)
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 سانلا ىلع هتلاسر رسو هحور ةبلغب حيسملا لوزن هدبع دمحم خيشلا لوأت
 .©”ملسلاو ةبحملاو ةمحرلاب رمألا نم هميلعت يف بلغ ام وهو

 مالكلا يف اهيف ام تنيب نأ يل قبس دقف داحآلا ثيداحأ ةلأسم امأف
 حيسملا لوزن ثيداحأ نأ انه فاضيو ."'ةنسلا نم ديشر خيشلا فقوم ىلع
 امأو .هدبع دمحم خيشلا هبلطي يذلا نيقيلا ديفت يهف ءافنآ تنيب امك ةرتاوتم
 رسكت فوس يتلا يه حيسملا حور ةبلغ لهو ءهدر يف ةيفاك هتياكحف هليوأت
 .©0؟!؟لاجدلاو ريزنخلا لتقتو بيلصلا

 هلاق ام اذه» :هلوقب هخيش هلوق ىلع قلع دقف ديشر خيشلا امأو
 ةدراولا ثيداحألا رهاوظ نكلو «حاضيإو طسب عم سردلا يف مامإلا ذاتسألا
 ةلماجم كلذ ناك امبرو - ةرشابم كلذ ىلع فطع هنأ الإ .؟*”«هابأت كلذ يف
 لهألو» :لاقف ليوأتلا باحصأ هب دري ًاهجو  ههجو ءامل ًاظفحو هخيشل
 ثيداحألا رثكأك ىنعملاب تلقن دق ثيداحألا هذه نإ :اولوقي نأ ليوأتلا

 عيطتسي هدبع دمحم خيشلا نكي مل اميرو 2 ””همهفي ام لقني ىنعملل لقانلاو
 ؛هتدعاس ةيثيدحلا ديشر خيشلا تاناكمإ نأ الول .ءجرخملا اذه ىلإ لصي نأ

 ىلع توطنا دق ديشر خيشلا نم ةرابعلا هذه نإف ءءيش نم نكي امهمو
 هذهب هخيش مهسأر ىلعو ليوأتلا لهأل ةليلجلا هتمدخ :لوألا :نيئيس نيرمأ
 نأ همعز :نيرمألا دشأ وهو :يناثلاو .اهيلإ نيدنتسم مهليوأت زيوجتو ةدئافلا
 نم هفقوم ةشقانم دنع هيف ام تفرع دقو «ىنعملاب تيور دق ثيداحألا رثكأ
 20مل

 ديشر خيشلا هيف ملكت رخآ عضوم ىلإ عضوملا اذه زواجتأ نأ ديرأو

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا )١(

 .ثحبلا اذه نم (175١:ص) رظنا (9)

 .(088 :ص) لاقملا لصف :ساره ليلخ دمحم :رظنا (9)

 .("11//) رانملا ريسفت (5)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)

 .ثحبلا اذه نم ١56( :ص) رظنا (0)

 مك



 ةلجم نم نيرشعلاو نماثلا دلجملا يفف .هخيش ةأفو دعب حيسملا لوزن نع

 لوزن نع ثدحتو ءانعوضوم لوح لاؤس نع ديشر خيشلا باجأ رانملا

 ءاضيأ ًاددرتم ديشر خيشلا ادب دقل ؟لاق اذامف «ةنسلا يفو نآرقلا يف حيسملا

 هذه امنإو ءامسلا نم لزني هنأب حيرص صن هيف سيل» نآرقلا نإ لاق دقف

 نآلا ىلإ مالسإلا رهظ ذنم نامز لك يف اولواح دقو ىراصنلا رثكأ ةديقع

 هبنم نب بهو ريسفتلا يف اهلاخدإب كلذ لواح نممو «نيملسملا يف اهثب
 ْ .0)230. . .رابحألا بعك دعب يناثلا نكرلا

 خيشلا اهنع لوقيف «حيسملا لوزن يف ةرتاوتملا ةريثكلا ثيداحألا امأو

 نيحيحصلا يف ةريثك مالسلا هيلع هلوزن يف ةدراولا ثيداحألاو» :ديشر

 ثيداحأب ةجوزممو .ةعاسلا طارشأ ىف ةدراو اهرثكأو ءاهريغو نئسلاو

 رظتنملا يدهملاو لاجدلا ثيداحأ اميس الو طارشألا كلت ىفو «لاجدلا

 ."”«(ريثك ضراعتو فالتخاو بارطضا

 هلتقو هلوزن يف ةدراولا ثيداحألا ىلع علطا نم امأو» :لوقيو

 مالعإب اهلاق يي يبنلا نأ دقتعي نأ الإ هعسي الف اهتحص دقتعاو «لاجدلل

 مهريغك ءايبنألا اهيف ملكتي يتلا ةيويندلا ءارآلا نم تسيل اهنأل ىلاعت هللا نم

 هدرو هركنأ نإف ءاهيف هقدصب ناميإلا هيلع بجي ذئنيحو ...نظلا بسحب

 اذه ."”(. .ىلاعت هللاب ذايعلاو ءرفكي ؛هلولدمل لوأتم ريغ هتحصب ًاملاع

 داعأ دقف «مامإلا ذاتسألا» لوأت امك «لوأتم ريغ اهتحص دقتعي ناك ول مكحلا

 اهلوأت مهضعب نأ «مامإلا ذاتسألا» ركذ دقو» :لاقف انه هليوأت ديشر خيشلا

 رهاوظ ىلع دوهيلا دومج حالصإل اهب ءاج يتلا هدصاقمو حيسملا حور نأب
 ديعب» ليوأتلا اذه نأ نم كانه هلاق ام ديشر خيشلا ررك مث 240(. . ظافلألا

 نم اهلاثمأو اهنإ :لوقي لوأتملا نكلو ثيداحألا كلت يف ظافلألا رهاوظ نع

 )1١( لا/ه0/1548) رانملا ةلجم 767(.

 )*( .ةحفصلاو هسفن ردصملا

 )*( .(001//؟8) هسفن ردصملا

 ) )5.ةحفصلاو هسفن ردصملا

 مكا



 امب اوعمس ام ةاورلا ريغف ىنعملاب تلقن دق بيغلا رومأو ةعاسلا طارشأ

 ."7(...ةعاسلا طارشأ يف ثحبلا مدقت دقو .اومهف

 ىلع بجي هل هنأ ةصالخلاو» : الئاق هيأر ةصالالخ ديشر خيشلا ىطعيو

 ناميإلا ناكرأ نم تسيل اهنأل اهلاثمأو ثيداحألا كلت ىلع فقي نأ ملسم

 يف هابتشالا همالسإو هناميإ يف هرضي الو ..مالسإلا ناكرأ نم الو

 ًاضيأ دتميس فقوملا اذهو .«يدهملاو لاجدلاك ةعاسلا طارشأ نم هفقومل

 ادمتعم ركنيو برطضي اذه لك يف وهو ءاهبرغم نم سمشلا عولط لمشيل
 .ءيش ىلع ةقيقحلا نم تسيل ماهوأ ىلع

 ةافو دعب ريغت دق ديشر خيشلا فقوم نوكي نأ ًاعيمج وجرن انك دقلو
 اذه نأكو ادبو نكي مل كلذ نأ الإ .ىرخأ لئاسم يف ثدح امك ءهخيش

 خيشلا عبات دقو .""هخيش دوجو ريثأت تحت نكي ملو ةعانق نع وه فقوملا
 نم ًادحأ نأ الإ ."*”مامإلا ذاتسألا ةسردم ةذمالت فقوملا كلذ يف ديشر
 در يقفلا دماح خيشلا نإ لب ءحيسملا لوزن راكنإ يف طروتي مل ةنسلا راصنأ

 دق ناكو ءرهزألا خيش بصنم ىلوت دقو «ةسردملا هذه ءاضعأ دحأ ىلع

 .”كلذك حيسملا لوزن ركنأ

 .(ا/هال/؟8) رانملا ةلجم )1١(

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (؟)

 .(508/115) و (18/) رانملا ةلجم :رظنا :ديشر خيشلل ًاضيأ ميدق فقوملا اذهو (9)

 ةنس «ةرخآلا ىدامج ١١/619 ددعلا :ةلاسرلا ةلجم :رظنا :يغارملا خيشلا مهنم )5

 :توتلش خيشلا مهنمو (515 :ص) ةرشع ةيداحلا ةنسلا .م14547 وينوي ١5 .ه 5

 ةيداحلا ةنسلا .م19847 ةنس ويام ٠١١ ه7575١ ىدامج 5 )25١154 ددعلا :ةلجملا سفن

 ساره ليلخ فلؤم ربتعي امك ؛يقفلا دماح هيلع در يذلا وهو (10"9 :ص) ةرشع

 .ًاضيأ كلذ ىلع ليلد  اطنط عرف سيئر -
 .(65:ص) لاقملا لصف : ساره ليلخ دمحم :رظنا (©)

 هذ



 :اهبرغم نم سمشلا عولط :ًاعبار
 تتَماَع نكت زل اًهثكيإ اًسفَت عني ال َكْيَر ياء 2 قي مْوَي#© :ىلاعت لاق

 ال موي يتأي هنأ ىلإ ةيآلا ٠ هذه ريشتف ."74اربَع ايميإ هف َتَبَمك وأ ُلْئَ

 بارتقا ىلع ةلادلا تايآلا ضعب هيف رهظت موي وهو «ةبوتلا هيف لبقت
 يبأ نع ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ءاج ةيآلا هذه ىنعم يفو «ةعاسلا

 عفني مل نجرخ اذإ ةثالث» :ِهيلكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره

 واط :ًاريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن
 ."”نيرسفملا رثكأ هيلعو :'"”ضرألا ةبادو لاجدلاو ءاهبرغم نم سمشلا

 اهتدهاشم دعب عفني ال ناميإلا نأ يف دنتسم ةثالثلا نم الك نأ :دارملاو

 تقولا كلذ نأل ٍكلذك ناك امنإو .“'”عفنلا مدع هيلع بترت مدقت اهيأف

 *0ةمايقلا موي مكحك ةبوتلاو ناميإلا لوبق يف همكح نوكي

 عولط عنمي ال الوأ وهف ءاضيأ انه ًابرطضم رهظيف ديشر خيشلا امأو
 ًاديعب اهبرغم نم سمشلا عولط ناك دقو» :لوقيف ءالقع اهبرغم نم سمشلا

 هب لوقت امب نولوقي اوناك نم لوقعم اميس الو ءلوقعملا فولأملا نع
 رصعلا اذه يف ةيكلفلا ةئيهلا ءاملع امأو «لوقعلاو كالفألا يف نانويلا ةفسالف

 ةيمويلا ضرألا ةكرح هيف لوحتت ًاثداح روصتت نأ مهلوقع ىلع رذعتي الف

 ("”(. .ًاقرش برغلاو ًابرغ قرشلا نوكيف

 دنسملا حيحصلا اهنم ثيداحأ يف يور دقو» :ةيآلا ريسفت يف لوقيو

 ىلإ تفيضأو تمهبأ ىتلا ةيآلا هذه نأب ةهدجو هب جتحي ال يذلا فيعضلاو

 )١( ةيآلا «ماعنألا ةروس )١158(.

 ١594 )198/١(. :ح ناميإلا :ك :حيحصلا :ملسم (0)

 .(1854١/؟) ريسفتلا :ريثك نباو )١554/7( ريسفتلا :يوغبلا :رظنا (0)

 .رصم «فراعملا راد .ط ١( 8 :ج) دئسملا حرش :يمشاهلا ينيسحلا :رظنا (5)

 .(98١/؟) ريسفتلاو (7؟١/7) ةياهنلا :ريثك نبا :رظنا (©)

 )5١١/8(. رانملا ريسفت ()

 ملكا



 '.. .اهبرغم نم سمشلا عولط يه هليوهتو اهنأش ميظعتل ىلاعت برلا

 يبأ ثيدح :لوألا «نيثيدح ديشر خيشلا اهنم ركذف ثيداحألا امأو

 علطت ىتح ةعاسلا موقت ال» :لاق كك هللا لوسر نأ :''”يراخبلا دنع ةريره

 ال نيح كلذف نوعمجأ اونمآ سانلا اهآرو تعلط اذإف ءاهبرغم نم سمشلا
 .«22” 6ع ابيطيإ دف َتَبَمك وأ ُلْبَق نم َتَنَمآَع نكت زل اًثكيإ امن عقنَي

 يف ةدراولا ثيداحألا ىوقأ هنأب ثيدحلا اذه ديشر خيشلا فصوو

 وهو» :لاقو «ثحبلا اذه هب تردص يذلا ملسم ثيدح دروأو ,247بابلا

 لاجدلا دعب حيسملا لوزن يف ةدراولا ىرخألا ثيداحألل فلاخم لكشم

 0060 هب سانلا ناميإو

 ةعاسلا طارشأ يف ةدراولا ثيداحألا يف تالكشملاو» :الئاق درطتساو

 تلكشأ وأ تضراعتو نوتملا تبرطضاو هديناسأ تحص اميف  اهمهأ ؛ةريثك

 ةاورلا لك نكي ملو ىنعملاب تيور ثيداحألا هذه نأ - ىرخأ هوجو نم

 فالتخاب ريبعتلا فلتخاف ةيبيغ رومأ يف اهنأل اهنم دارملا مهفي

 .0"2. . .ماهفألا

 طارشأ نع هثيدح دادتما ىلع ديشر خيشلا تمزال يتلا ةهبشلا هذهو
 ةهبشلا هذه تثحب دقو «ىنعملاب تيور ثيداحألا هذه نأ هتدمعو «.ةعاسلا

 جورخ نأب ثيدحلا اذه يف هلكشتسا ام ىلع انه بيجأ ينكلو ؛ «ديهمتلا ىف

 يهتنيو «يضرألا ملاعلا لاوحأ رييغتب ةنذؤملا ماظعلا تايآلا لوأ وه لاجدلا

 تايآلا لوأ وه اهبرغم نم سمشلا عولط نأو «ميرم نبا ىسيع تومب كلذ
 جورخ لعلو «ةعاسلا مايقب كلذ يهتنيو .«يولعلا ملاعلا لاوحأ رييغتب ةنذؤملا

 )١( هسفن ردصملا )5١9/8(.

 .حتفلا مم )770/1١( 5005 :ح 4٠. :باب .قاقرلا :ك (؟)

 )١98(. ةيآلا ءماعنألا ةروس (6)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (6()5)

 مكك



 ال لاجدلا ةصق يف ليقو .''”اهرثإ يف ىرخألاف ىرخألا لبق تجرخ امهيأف

 ."”هضارقنا دعب هعفنيو لاجدلا ةدهاشم دنع ىسيعب نمآ نم ناميإ عفني

 ا هذه تابثإ يف برطضمو ددرتم ديشر خيشلا نأ دوصقملاو

 هتيشخو ءاهيف تيور ىتلا ثيداحألا هلاكشتساو «نآرقلا ىف اهدورول

 كلس يف ةيآلا هذه عضي هنإف كلذلو ءرابحألا بعك نع تيور نوكت
 ةياورلا نم هيلإ راشأ ام ىلع تاياورلا نيب ضراعتلا لمحو «تاهباشتملا
 ."”ىنعملاب

 ءجرخملا ةددعتمو «ةقفتم اهنأو تاياورلا نيب ضراعت ال هنأ تنيب دقو

 يف هنعطو ةعاسلا طارشأ نم ماعلا هفقوم هببس ديشر خيشلا نم ددرتلا امنإو

 .تنيب نأ قيس امك اهثيداحأ

 ةي
3 

 نا

 ةبادلا جورخ :ًاسماخ

 جورخ ءنآرقلا يف اهركذ دروو «ةعاسلا لبق نوكت يتلا تايآلا نمو

 ٍضرألا ني هيد مه ارح َمِلَع ُلْوَْلا َمَقَو اَإَو9 :ىلاعت لاق ءةبادلا
 .«ثيداحألا ضعب ركذ قبس دقو «ةنسلا يف تءاج امك 2084 . . . َرُهمِلكُت

 ةباد اهيف ركذو «. . .ًاتس لامعألاب اورداب» :ةريره ىبأ ثيدح ًاضيأ اهنمو

 .""ةبادلا جورخ ةحص ىلع عامجإلا لقنو .*”ضرألا

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا )0501/1١1.

 )55/1١١(. هسفن ردصملا (؟)

 نب قازرلا دبعك «ةنيب ريغب ةاورلا يف ديشر خيشلا نعط ًاضيأ انهو )15١١/6( رانملا ريسفت ()

 ءسمشلا دوجس ثيدح يف نعط هنأ امك «نمحرلا دبع نب ءالعلاو «يناعتصلا مامه

 .ثحبلا اذه نم ١78( :ص) رظنا .ةنسلا نم هفقوم نايب دنع كلذ ثحب دقو

 .(87) ةيآلا «لمتلا ةروس (4)

 .يقايلا دبع (11/1) 0 :ح «نتفلا :ك « حيحصلا :ملسم (©)

 ١57(. :ص) رئانتملا مظن :يناتكلا :رظنا (0)

 /مك6



 اهباود نم يهو «ءضرألا عاقب ضعب نم جرخي ميظع قلخ ةبادلاو

 مستو (نمؤم) هينيع نيب بتكتف نمؤملا مستف دحأ اهتوفي ال «ناسنإب تسيلو
 ."0(رفاك) هينيع نيب بتكتو رفاكلا

 كلذو «ةبادلا نع  ةيآلا لوح لاؤسل ًاباوج  ديشر خيشلا ملكت دقو

 نع هب هللا ربخأ امم ةيآلا هذه» :لاقف «'"'ةلجملا نم رشاعلا دلجملا ىف
 اهرهاظ نكي مل ام ميلستلاب ذخؤت يتلا بيغلا ءابنأ نم يهف .ديعبلا لبقتسملا
 مالكو :"”ةدعاقلا يه امك .ليداتلاب رهاظلا فالخ ىلع لمحتف اًلاحم
 . .لقعلا رظن يف الاحم سيل باودلا

 يف قباسلا همالك ىلع  رهاظ وه امك  مدقتم مالكلا اذه نكلو

 عم هركذ ام الإ « عضوملا اذه ريغ ةبادلا يف هل دجأ ملو .«ىرخألا طارشألا

 307 «ةباذلا يف هيأر ىلع خيشلا تبث لهف قيس دقو - سمشلا عولط

 .©؟م.ريغ اهلوأ امك اهلوأت وأ «كلذل تابثإلاب اهصخف ءنآرقلا يف

 :يجنزربلاو )/١57(« راونألا عماولو 2077 - 7374/8) ريسفتلا :ريثك نبا :رظنا )١(

 ١75 -١175(. :ص) ةعاشإلا

 .(5684 :ص) (؟)

 .ثحبلا اذه نم (779:ص) :رظناو .ليوأتلا نوناق نم ميدقلا هفقوم يف اذه ناك ()

 )١5/4(. فراعملا ةرئاد :يدجو ديرف دمحمو 0787 :ص) ةركذتلا :يبطرقلا اهلوأت (5)

 ملكك



 نيزاوملاو روصلا

 :ناثحبم هيفو

 .روصلا : لوألا ثحبملا

 .نيزاوملا : يناثلا ثحبملا

 مكال/





 َحِقْبَو# :ىلاعت لاق ءروصلا يف خفنلاب ناميإلا رخآلا مويلاب ناميإلا نمو
 نرخأ ويف عم م ُهَمأ اق نص الإ ٍضْأْلا يف نمو توما ىف نم َِعَصَم رولا ىف
 لحم ((9) هدو هَحَنَم روُصلا يف َمِْن ادي :لاقو .27469) َنورظَنب ُماَيِق ْمُه اَدِإَ

 "04... 9 ةفارلا ٍِتَمَقَو ذيب 09 ٌةَدِحْو دك اكذه ُلاَبْيلِو ُسّيدْل

 هركذ ىلإ راشأو ."”ةغل نرقلا :هنأب روضلا ديشر خيشلا فرع دقلو

 ىلع ًادامتعا اهدر هنكلو ىرخأ تافيرعت هل ركذو «''”ميدقلا دهعلا باتك يف

 ."ةغللا لهأ لاوقأ

 خيشلا هيلإ راشأ ام وهو «كلذك ةيوبنلا ةنسلا ىف روصلا ركذ درو دقو

 نئسلا باحصأ اهجرخأ دقف روصلا ىف ةعوفرملا رابخألا امأو» :هلوقب ديشر

 «نيخيشلا طرش ىلع ءيش اهنم حصي مل ديناسأب مهريغو روثأملا ريسفتلاو

 يذمرتلاو .''دواد وبأ هاور ام اهاوقأو ءًائيش اهنم اجرخي مل كلذلو

 )١( ةيآلا ءرمزلا ةروس )54(.

 .(15 )١7  ةيآلا «ةقاحلا ةروس (؟)

 .(071/8/) رانملا ريسفت (*)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (85()5)

 )0//1١97(. 4147 :مقرب ءروصلاو ثعبلا ركذ يف :باب ءةنسلا :ك (5)
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. ١ 
 "”هكاحلا هححصو (ءمهريعو .'"”يئاسنلاو 5 ”هنسحو

 خفني نرق وه» :لاقف روصلا نع لَك يبنلا لئس :لاق ءورمع نب هللا دبع

 ., ؟؟7(هيف خفني نرقلا ةئيهك روصلا» :لاق هنأ دوعسم نبا نع يورو ء«؟هيف

 نأ (*”وكاحلا اهضعب ححصو ءًاضعب اهضعب يوقي تاياور يف دروو

 هنأ اهضعب يفو ءرمؤي ىتم رظتني هيف خفنلل دعتسم روصلاب لكوملا كلملا

 .206.. .ناكلم هب لكو

 ةخفنلاو» ناتخفن امهنأ ىلإ ديشر خيشلا بهذي تاخفنلا هذه ددع نعو

 يتلا يه ةيناثلاو ةدحاو ةعفد ضرألا لهأ عيمج اهيف تومي يتلا يه ىلوألا

 هلوقل عزفلا ةخفن ىمست ةخفنلا هذهو ...تثوم اهدعب سيلو نوثعبي اهب

 يف نمو توما يف نم َعَمَم رولا يف ُمَنُي َمََرل :لمنلا ةروس يف ىلاعت
 يف َحِقُيَو# :رمزلا ةروس يف هلوقل قعصلا ةخفنو "74ه آس نم اَلِإ ٍضْرأْل
 رخل هيف َمِفم مث هلأ 5 نم اَلِإ ٍضْرأْلا يف نَمَم ِتوْمَسلأ ىف نم َقِعَصَف روُصل
 8 . 200 57 175 تف م ورجل رفمر سري جت
 دنع ةدحاو قعصلاو عزفلا هخحفلق .ا 6.0. . 47 يورط ٌماَيق مه اذِإف

 يف ريرج نبا هيلإ بهذي ام وه اذهو .نيفصولا فالتخا عم ديشر خيشلا

 مامر 7" :ح ءرمزلا ةروس نمو :باب «ريسفتلا :ك )1١(

 .(1995و ١؟/؟) دنسملا يف دمحأ هاورو «.(467١١و )١١7١7 مقر ىربكلا يف (9)

 طرش ىلع حص ام لك سيلف «داقتنا نم ملسي ال خيشلا لوقو (47/5) كردتسملا (6)

 حيحص يف ًاضيأ روصلا ركذ دقو «كلذ امزتلي مل امهنإف «حيحصلا يف هادروأ نيخيشلا

 .(5159/4) (1950) ١١5 :ح «. . .لاجدلا جورخ يف :باب «نتفلا :ك :ملسم

 روثنملا ردلا :يطويسلا :رظناو (9155 :ح 07/9”7) ريبكلا مجعملا :يناربطلا :رظنا (4)

 .( 86م

 .(53731- )70/1١ دئاوزلا عمجم :رظنا و «(504 4/*10) كردتسملا (©)

 الف «ءحيحصلا باعيتسا امزتلي مل نيخيشلا نأ قبس دقو .عضوملا سفن قباسلا ردصملا (5)
 .اضر ديشر هلوقي امل ىنعم

 .(81/) ةيآلا «لمنلا ةروس 60

 .(18) ةيآلا ءرمزلا ةروس (8)

 .(”*8/8) رانملا ريسفت (9)

 ما



 ."”يبطرقلا كلذكو (9يرابلا حتف يف رجح نباو 00و

 هيف فقوتلا نأ ديشر خيشلا ىريف تايآلا يف عزفلا نم ىنثتسملا امأو

 ثيدح اهنم لوق يف حصي ملو .فيقوتب الإ ملعي ال يبيغ رمأ» هنأل ىلوأ

 .””كلذ يف تاياورلا ضعب ىلإ ًاضيأ راشأ هنكلو 24”(. . .عوفرم

 يف فقوتلا ىلوألاو .قعصلا نم ىنثتسي نميف لاوقألا تددعت دقو

 للك يبنلا فقوت دقو هباتك يف هللا هانثتسا ام لكب مزجلا نكمي الو «نييعتلا

 نحن انئكمي الف هللا ىنثتسا نم لكب ربخي مل يبنلا ناك اذإف ءىسوم يف

 .20كلذ

 )١( يربطلا ريسفت :رظنا )5؟/9"  671١(.

 .( اا اطا( حتفلا :رظنا ()

 )575/١(. ةركذتلا :رظنا (9

 .(775/8) رانملا ريسفت (؟)

 .اهدعب امو )5١7/١( ةركذتلا :يبطرقلا :تاياورلا هذه رظناو «ةحفصلاو هسفن ردصملا (5)

 .(551/5) ىواتفلا عومجم :ةيميت نبا :رظنا (5)

 مالا



 :يناثلا بحبسملا

 دقو «تائيسلاو تانسحلا هب نزوت يذلا وهو «نازيم عمج نيزاوملا
 ُنْرولَو## :ىلاعت هلوقك ءنآرقلا نم ةريثك تايآ يف نيزاوملاو نزولا ركذ درو
 مسيِزاوم َتَقَح ْنَمَو © َنوُحْْفَمْلا م مه كيوم م مسيِزاوَم َتَلْقَت نَمَف و. حل ذَِمَوَي

 :ىلاعت هلوقو 49 َنوُبِيَظَي اي اوناك اي مش أريح نذل كيلو
 ناكني تاك نإَم ايم منع مَ الق الة ول طَسِقْلا َنروَملا عّصو#
 مام :ىلاعت هلوقو ©" 14 كيبيك اك ', اهي اَمييَأ ٍلدرَح نم يح

 متيزوم َتَّقَح نم اَمْأَو (إ9 َةَيِضَر َه مكي ديف 9 ثروت كنك
 .9©740 دي بو راحه ُمنأَف (0)

 «ةمايقلا موي نزولاو نيزاوملا تابثإ ىلع اهريغو تايآلا هذه لدتف

 عمجأو .يهلإلا لدعلل ًاراهظإ نيزاوملاب نزوت اهرشو اهريخ دابعلا لامعأ نأو
 6 تانسحلا هب نزوت قح نازيملاو» :دمحأ لاق «'*”ةنسلا لهأ هيلع

 )1١( ةيآلا «فارعألا ةروس )4  9(.

 .(87) ةيآلا ءءايبنألا ةروس (؟)

 .(4 5) تايآلا «ةعراقلا ةروس (6)

 ٠ :يراخبلاو «(51514/) ناميإلا :هدنم نباو .«(777/5) ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا (5)

 4ةَسيِقْلا رول طْسَقْلا َنوَْلا عّصِتو» :ىلاعت هللا لوق :باب ؛ديحوتلا :ك «حيحصلا
 حتف :رجح نباو .اهدعب امو 3١8( :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يب بأ نباو «(0 57/1
 .ةيرهزألا تايلكلا .ط (”7* : ص) ةركذتلا : يبطرقلاو (معرم) يرابلا

 مام"



 ."”(نزوت نأ هللا ءاش امك
 هنإف ءهب قلعتي امو بيغلا ملاعب ناميإلا يف هتدعاق ىلعف ديشر خيشلا امأو

 يف ةمألا فلس هيلع يذلا لصألاو» :لوقيف «ةيفيكلا ضيوفت عم نازيملا تبثي

 ال قح وهف ةنسلاو باتكلا يف هرابخأ نم تبث ام لك نأ بيغلا ملاعب ناميإلا

 ةرخآلا يف نأب اذإ نمؤنف «هتيفيكو هتفص يف انيأر مكحن الو هب نمؤن «هيف بير
 ناميإلا هب نزوي ملاعلا كلذب قيلي نازيمب هنأ حجرنو ءًاعطق لامعألل ًانزو

 ."0(. . .هيتفك الو «هتيفيكو هتروص نع ثحبن ال «لامعألاو قالخألاو

 دري ملف نازيملا امأو» :ديشر خيشلا لوقي «نيتفكلاب قلعتي اميفو

 ثيداحأ "جنصلاو ناسللاو نيتفكلا نم هب هوفصو امب هفصو
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 . .. . ةحصحعص

 يف تاملكلا سفن لاق يذلا هدبع دمحم هخيشل عباتم اذه يف وهو

 ءدعب اميف نازيملا يتفك نم ديشر خيشلا فقوم ريغتي ملو ."””ةبسانملا سفن
 يذلا «ةقاطبلا ثيدح» .بابلا اذه ىف ةبيرغلا ثيداحألا نمو» :لوقي وه اهف

 ال نأ دهشي وهو تومي نم) باب يف يذمرتلا هاور دقف«هيلإ ةراشإلا تقبس

 ىلع اليلد هلْغَجو ...2“ةعوفرم ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (هللا الإ هلإ

 ,"”ةينكم ةراعتسا مالكلا لعج ناكمإل نيعتم ريغ نيتفك اذ نازيملا نوك
 )0. . .اهل ًاحيشرت ةفكلا لعجو

 دنع هريغو دمحأ نع ىرخأ تاياور رظنا و «يراصنألا :ت ا(" :ص) ةنسلا )١(

 .(7١هو 85١1و 1١ا١/9/8) ةنسلا لهأ لوصأ حرش :يئاكلاللا

 .(777/8) رانملا ريسفت (9)

 .ىرخألا ةفكلا يف نوزوملا عضويو نازيملا ةفك يف عضوت ليقاثم :جنصلا (9)
 .(١4؟/0) رانملا ةلجم (؟)

 .تاملكلا هذه هدبع دمحم هيف ركذ يذلا عضوملا تيسن فسأللو ()

 هلإ ال نأ دهشي وهو تومي نميف ءاج ام :باب «ناميإلا :ك :ننسلا :يذمرتلا :رظنا (5)

 هدانسإ :ركاش دمحأ لاقو .بيرغ نسح :لاقو (55 .0) 559 :ح هللا الإ
 .(54454:ح116/11) دنسملا . حيحص

 .ثحبلا اذه نم (410 1مل ص) رظنا .زاجملاو ةيانكلا نع مالكلا قبس (0)
 .(7786 _ "7 15/8) رانملا ريسفت (4)

 ملال"



 يف يف وق ومي ةئسلا ستك ذ الو نيحي | ىف نكي اذإو...» :لوقيو

 اناسلو نيتفك هل نأ يف الو نازيملا ةفص يف عوفرم حيحص ثيدح ةدمتعملا

 ,©300. . . ةنسلا لهأ هيلع عمجأ امم هنأ جاجزلا لوقب رتغت الف

 فقوملا اذه ذختي ديشر خيشلا لعج يذلا ببسلا ام يردأ امو

 ةدوهعملاك نذإ تسيلف ضرألاو تاوامسلا ناعست ناتفك امهنإ ؟ًامئاد اهرركي
 قدر .
 . ايندلا ىف

 ىكلرممأ ىور دقف ةئسلا ىف ناتتبا نيتفكلا نإف ءيش نم نكي امهمو

 ءديشر خيشلا هيلإ راشأ يذلا ةقاطبلا ثيدح ؛'*”هجام نباو «'*”يذمرتلاو
 نأ اذهب تبثف ««...ةفك يف ةقاطبلاو ءةفك يف تالجسلا عضوتف» :هيفو

 .©"”ثيداحألا نم هريغب تبث امك نيتفك نازيملل

 مظعأ نوكي هنأ» :ديشر خيشلا لوقيف «لامعألا نزو نم ةمكحلا امأو

 مويلا كلذ يف هتمظعو هتمكحو هملعلو يأ «ىلاعتو كرابت برلا لدعل رهظم

 ادي . ميظعلا

 هنأ ىلإ مهضعب بهذف ؟نوزوملا وه اميف ملعلا لهأ فلتخا دقو

 مهضعبو «لامعألا اهيف تبتك يتلا بتكلا هنأ ىلإ مهضعبو اهسفن لامعألا

 )١( رانملا ريسفت )797/8(.
 .(717/8/؟) ةركذتلا :ىبطرقلا :رظنا (0)

 .(717/9) دنسملا ©
 .ًابيرق هجيرخت قبس (5)
 . يبهذلا هقفاو هححصو (5ا//١) كردتسملا : مكاحلاو ,(6 :ح 5//2315719) ننسلا (6)

 :ينابلألا كلذكو (١6:ص) (0) مقر ةيشاح يف قبس امك ركاش دمحأ هححصو

 .(178 :ح) ةحيحصلا

 11١( :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو «0777/15) ةنسلا :مصاع يبأ نبا :رظنا (5)
 1 .طوؤانرألا :ت

 .(3785 وا"١7/) رانملا ريسفت (0

 مع/:



 :ِهلك هلوقل نزوي لمعلا نأ ةئسلا هيلع تلد يذلاو .2"''لمعلا بحاص هنأ ىلإ
 لمعلا بحاص نأ ىلع ًاضيأ تلدو .“"”ثيدحلا «نازيملا المت هلل دمحلاو»

 موي نيزاوملا عضوت» اهيفو «ةقاطبلا ثيدح تاياور ىدحإ يف امك نزوي

 نبا يقاس يف ِخككي هلوق اذك .«""ةفك يف عضويف لجرلاب ىتؤيف ةمايقلا
 نم اهريغو « *”دحأ نم نازيملا ىف لقثأ امهل هديب يسفن يذلاو» دوعسم

 اهيف تبتك يتلا تالجسلا نزو ىلع ةقاطبلا ثيدح لد امك ثيداحألا
 .لامعألا

 ءنزوت يتلا يه لامعألا نأ وهف ديشر خيشلا هراتخا يذلا امأو

 عضوي ام» :لاق دن يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدحب لدتساو

 .””«نسح قلخ نم لقثأ ةمايقلا موي نازيملا يف

 .""نيلوق ىلع «ملعلا لهأ كلذ يف فلتخا ؟رافكلا لامعأ نزوت لهو
 رفاك نم امو» :لاق «نزوت رافكلا لامعأ نأ وه ديشر خيشلا هحجر يذلاو

 عم ىصحت يهو ًاروثنم ًءابه نوكتف اهطبحي رفكلا نكلو تانسح هلو الإ

 )١( يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا )١7/048(.

 .[أل 1/1 5١ :حا «ةراهطلا :ك ١ حيحصلا : ملسم :رظنا قف

 ةيقبو «نسح هئثيدحو ةعيهل نبا هيفو :يمثيهلا لاقو )55١/1(« دنسملا :دمحأ :رظنا (6)

 . حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ لاقو 2/٠« ) دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر هلاجر

 50 15 :ح 0*5 دنسملا

 نسح وهو دوجنلا يبأ نب مصاع هيف :يمثيهلا لاقو )57١/١( دنسملا :دمحأ :رظنا (5)

 دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر ىلعي يبأو دمحأ لاجر ةيقبو «هفعض ىلع ثيدحلا

 :ح 279/17) دنسملا .حيحص هدانسإ :ركاش دمحأ لاقو .كانه دهاوش هلو .(«586/9)

 هاور :يمثيهلا لاقو «(470) :مقرب بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم دهاش هلو © 0١

 عمجم .ةقث يهو ىسوم مأ ريغ حيحصلا لاجر مهلاجرو يناربطلاو ىلعي يبأو دمحأ

 .(5849  ؟584/9) دئاوزلا

 نسح :لاقو ,«٠٠؟ :ح «ءقلخلا نسح يف ءاج ام :باب ءربلا :ك :يذمرتلا 4ك

 ضروس ضيا بيرغ :لاقو ٠”, “9 :حو « حيحص

 .(71/7/؟) ةركذتلا :يبطرقلاو «(0148/17) يرابلا حتف :رجح نبا :رظنا (5)

 ماه



 نوكي نأ لقعي الو توافتم رافكلا باذع نأ هيلع عمجملاو هيلع ٍقفتملا

 م 0 رد : َلاَْعِ ديب دبل 7

 )١( ةيآلا ءءاسنلا ةروس )40(.

 )0( رانملا ريسفت )7:90/8(.

 ملاكا



 :ناثحبم هيفو

 .اهميعنو ةنجلا :لوألا ثحبملا

 .اهباذعو رانلا : ىناثلا ثحبملا

 ما





 .اهيف بير ال قح اهنأو ةنجلاب ناميإلا رخآلا مويلاب ناميإلا نمو
 ةلمتشملا نيقتملا نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا اهدعأ يتلا ميعنلا راد يه ةنجلاو

 ةنجلا ركذ نم ىلاعت هللا رثكأ دقو .رورسلاو ةجهبلاو ميعنلا فانصأ ىلع

 : ىلاعت لاق «ميركلا هباتك يف اهميعنو
 مل وركس  معتحج وعر 0 . 2 هكتححج 34 هم 000 6 لا 2

 ني َنوُسبْلِ © يوُبُعَو ٍتنَج ىف 6 نبأ راَمَم ىف َنِيَمْلا َّنإ»
 سدس. مرءعل عجعجا 2ع ريبعوهمم د جحا و دعاس و

 اهي نمي (©9 نع رج مُهََنَتَو َكِللَك © َدييعَتم ٍقَرَتْسِإَو نيش
 دع ام ل هر 2 ل هلم 01 022 1 1 7 54 ا كه - كه # 07

 لوألا َةَيوَمْلا الإ َتَوَمْلا اهيف توفوُدَي ال 66 حيينما ٍةّهكت لكَ
 (1) يطع إم حسام ع سم كسل
 خ ع 5 3 3 : © ميظعلا زوفلا وه َكِلَذ كير

 نم رياك نسا ريع لَم ني ريتا ايف ّنوَنمْلا دعو ىلا ََنِل لكت# :ىلاعت لاقو
 طع هو مس عب 13 م 04 أ 52

 نع ايف ْمُهَو فَصُم لمع ْنْم ُرنأَو َنِِرَشِإ َوَدَل رح ني بتأو ٌُمُمَعَط ريكي ْمَل يَ ًْس
 ) 2 اي 0 200 07

 7 مي ني ٌهَرِفْعَمَو ِتْرمَتلا لك

 يبأ ثيدح :اهنم «ةريثكف اهميعنو ةنجلا ىلع لدت يتلا ثيداحألا امأو

 تددعأ :ىلاعت هللا لوقي» :ِلكت هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره

 ارشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل

 .(هال -61) تايآلا ءناخدلا ةروس )١(

 )١6(. ةيآلا 2(« دمحم ةروس )0
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 . 4ع ويف نم ممل نأ آم سنت ملت القل متئش نإ اوأرقا ةريره وبأ لاق

 لك دنع اهميعنو ةنجلا نع هللا همحر  ديشر خيشلا ثدحت دقو
 يف اهنع هئارق ةلئسأ نع باجأ هنأ امك زيزعلا باتكلا يف هيف تركذ عضوم
 يف لاقف ءيمسجلاو يحورلا ةنجلا ميعن ديشر خيشلا تبثأو ءرانملا ةلجم
 اهب دارملا سيلو ءاهعَمج تانجلاو ناتسبلا ةغللا يف ةنجلاو» :ةنجلا فيرعت
 ناميإلا نعو .2”. . .نيقتملاو راربألا راد ةنجلاف . . .طقف يوغللا اهموهفم
 ' ىف ىرن امم ىقرأ اهنأو «قئادحلاو تانجلا كلتب نمؤن اننإو» :لوقي اهب
 ,©0:...بيغلا ملاع نم اهنأل اهتيفيك نع ثحبن نأ انل سيل هنأو ايندلا هذه
 وهو «بيغلاب ناميإلا يف ديشر خيشلا هطتخا يذلا جهنملا دادتما ىرن انهو
 ناميإلا يف يفلسلا هجهنمل دادتما وهو قئاقحلا تابثإ عم ةيفيكلا ضيوفت
 .ًانايحأ هفلاخي لبق نم انيأر امكو  هنكلو «ةيهلإلا تافصلاب

 «نآلا رانلاو ةنجلا دوجو  لاؤس ىلع ًادر  ديشر خيشلا تبثأو
 اهيلع قفتملا ةحيحصلا ثيداحألاو زيزعلا باتكلا صوصن رهاوظ» :لاقف
 ناملاع امه ءراجفلاو راربألل ءازجلا يراد رانلاو ةنجلا نأ ىلع لدت
 الو ةيلقعلا لئالدلا نم رهاوظلا هذه ضراعي ام ىرن الو .ناقولخم
 .©هيلع قفتم رتاوتم هيلإ بهذ يذلا اذهو .©*”«. . .ةيلقنلا

 نم نإ» :لاقف «ءينامسجو يناحور ىلإ ةنجلا ميعن ديشر خيشلا مسقو
 ةرخآلا ميعن نأ ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ةيعطقلا دئاقعلا لوصأ
 لب ةرخآلا يف مهتقيقح بلقتت ال رشبلا نأل ءينامسجو يناحور :نامسق

 هللا لوق :باب ءديحوتلا :ك :يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو )١0(2 ةيآلا «.ةدجسلا ةروس )١(
 .(177/11) 74944 :ح كدللا مالك اولدبي نأ نوديري# :ىلاعت

 )971/١(. رانملا ريسفت (0)

 .(571/4) هسفن ردصملا (*)

 .(5817 - )581/١9 راثملا ةلجم (5)

 (115 :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا يبأ نباو ١58(« :ص) رئانتملا مظن :يناتكلا :رظنا (©)
 .يكرتلا .ط

 م/م:



 لهأ ىلع ةبلاغلا يه نوكت ةيناحورلا نكلو ءداسجأو حاورأ يلوأ ًارشب نوقبي

 ميعنلا نم ىلعأ وه مهدنع يناحورلا ميعنلا نوكيف .ةنجلا
 1 : 0 ١

 - لي0-٠.. .

 هيلجتب ىلاعت هللا ءاقل ةنجلا لهأ ميعن ىلعأ نأ ديشر خيشلا ررقيو

 نم مهحاورأو مهسفنأ هل تدعتسا ام ىلعأ هب مهل لصحي ًايلجت مهيلع
 نم مهنامرحو مهبر نع مهبجح رانلا لهأل باقع مظعأ نأ امك «ةفرعملا

 يه هذه نأ ررقيو «"”ناوضرلاو ةماركلا رادب صاخلا «نافرعلاو يلجتلا اذه
 ءاهيلع ثيداحألا صوصنو نآرقلا رهاوظ ةلالدل» رثألا لهأ اهتبثأ يتلا ةيؤرلا

 اهمازلتسا ىوعدب تاقولخملا ةيؤر ىلع ىلاعت يرابلا ةيؤر سايق اوعنمو
 يف ثحبن ال اننإ :اولاقو ءماسجألا تافص نم كلذ ريغو دودحلاو زيحتلا

 ءًارصبو ًاعمسو ةردقو ًاملع هل نأب مزجن اننإف :ىلاعت هتافص الو هتاذ ةيفيك

 سفنلا يف تامولعملا روص عابطنا نع ًائشان انملعك سيل هملع نكلو
 عمجن نحنف «هتافص رئاسو هتردق كلذكو ءركفلا وأ ساوحلاب اهل ًابستكمو

 نيبو «هنوؤش رئاسو هلاعفأو «هتافصو هللا ءامسأ يف صوصنلاب ناميإلا نيب

 امك لقعلاو لقنلا لئالدب ةعونمملا هقلخ ةهباشم نم هب قيلي ال امع ههيزنت

 راشأ مث "740 ريا ٌميِمَتلا َوْمَو ةىَه ودك سله :لجو زع لاق
 قلاخلا سايق ىلع ةَءانب ةفسلفلاو مالكلا لهأ» :مه ةيؤرلا اوفن نيذلا نأ ىلإ

 .'هيزنتلل ةيؤرلا ةافانم ةوعدو قولخملا ىلع ىلاعتو هناحبس

 ةنجلابو رخآلا مويلاب نوبذكي نيذلا ةفسالفلا بهذم فالخ ىلعو

 نيذلا باتكلا لهأل ًافالخ كلذكو .'*كلذ ةقيقح مدع نوعديو رانلاو

 )١( هسفن ردصملا )587/19(.

 .(581/19) هسفن ردصملا (؟)

 )١١(. ةيآلا ءىروشلا ةروس (0)

 «ثحبلا اذه نم لوألا بابلا يف ةيؤرلا ةلأسم ثحب قبس دقو (181/14) رانملا ةلجم (5)

 .ليصفتلا نم ءيشب (577:ص) ثلاثلا لصفلا

 ١ ١14(. :ص) ىناودلا ىلع هدبع دمحم ةيشاح ةمدقم :ايند ناميلس :رظنا (©)

 ١م/8م8



 نأب ديشر خيشلا لوقي «'""”يحور باذعو يحور ميعن درجم كلذ نوربتعي
 درجم هيلع لدي ام ريغ يعرش لولدم امهل ناك نإو «ناتقيقح رانلاو ةنجلا
 ."”يوغللا ىنعملا

 ثعبي» ناسنإلا نأل ةنجلا يف ةيسحلا تاذللا دوجو ديشر خيشلا ررقيو

 ةيناسنإلا نع جرختف لدبت ال هتقيقح نأ يأ ايندلا يف ناك امك ةرخآلا يف

 نوكتف ايندلا يف ناك امم ىقرأ ةنجلا يف نوكي هنأ ديب «ىرخأ ةقيقح ىلإ

 راثكتسال هجو الف ًاناسنإ ناسنإلا ناك ىتمو «للعلا نم ةميلس ةمئاد هتايح

 ةحيرص تايآلا تءاج دقو .ةقيقح رخآلل هيجوز دحأ نايشغو هبرشو هلكأ

 ىوهلل ًاعابتا اهيناعم نع اهفيرحتو اهرهاظ نع اهجارخإل هجو الف كلذ يف
 ."0(يأرلاو

 ةنجلا يف ةرشاعملاو ةيجوزلا ةذل ديشر خيشلا تبثي كلذ ىلع ةانبو
 ىلع ةنجلا ءاسن ةمسقو نيجوزلا تاذ ةأرملا نع ةلئسأ نم هيلع بترتي امو

 .«”ةرخآلا يف لسانتلاو ةدالولا نعو ءاهلهأ

 :ةنجلا ميعن دولخ

 ىلإ ٍقاب وه لهو هماود ىلع مالكلا  ميعنلا اذه ركذ دعب - انه ىقبيو
 ال قاب ةنجلا ميعن نأ ديشر خيشلا ىريف .هيف لوزي تقوب تقوم وأ دبألا
 :لاق : 409 ترُدِلََخ اهيف ْمُهَوط :ىلاعت هلوق دنعف ؛ىنفي الو لوزي
 يف امك «ءنجسلا يندلخ :مهمالك نمو ؛ثكملا لوط ةغللا يف دولخلا»

 ىنفت يه الو اهنم نوجرخي ال :يأ «يدبألا ماودلا عرشلا يفو «ساسألا

 .2"". . .اهل ةياهن ال ةيدبأ ةايح يه امنإو ءاهلاوزب اولوزيف مهب

 )١( :ص) مالسإلاو ةيحيسملاو ةيدوهيلا نيب رخآلا مويلا :يرابلا دبع هللا جرف :رظنا 3726(.

 رانملا ةلجم (؟) )٠١/557(.

 5١9(. ؟١ا//4) هسفن ردصملا ©

 .(5 58/#و 5*5 )١/ رانملا ريسفت و (8/١551و 91/5) رانملا ةلجم :رظنا ()

 .(؟6) ةيآلا «قرقبلا ةروس (©)

 )55/١(. رانملا ريسفت (5)

 ةهذل



 وه بهذملا اذهو ءأأدبأ ىنفت الو لوزت ال ديشر خيشلا دنع ةنجلاف

 ."”نوققحملا هتمئأ هيلع صن ام وهو ةنسلا لهأ بهذم

 يكرتل ص حرش يبأ نب .يكرتلا .ط 5١( :ص) ةيواحطلا حرش :زعلا ىبأ نبا :رظنا )١(

 اهدنا



 :يىناثلا ثحبملا

 هللا اهدعأ راد يهو رانلا دوجوب ناميإلا رخآلا مويلاب ناميإلا نمو

 درو دقو .ةرخآلا ىف ةبوقعلا راد ىهف «هفلاخو هاصع نملو هئادعأل هناحبس

 اوُفَّتاَو## :ىلاعت لاق ءتارمو تارم ىلاعت هللا باتك ىف اهباذعو رانلا ركذ
 هلا مصرو 2 مع سس م تم تعكر 3 2 2 24 5+ ديم

 كيمو كسشنأ أوه انما َنذَلأ ايأيا» :لاقو . "74 َنْفَكْلِل ْتَدِعأ لأ َراَثلأ
 مرق هس روم مل وعمل ح أ ريغ سا حش صر اس سلا يس رس ع ل ناي ا -

 مهرمأ آم هلأ بوصَعي ال ُداَدْس ظالِغ كلم اَهلَع َةَراَجْللَو سانلآ اهدوُفَو ارا
 046 ربو ام وْ

 تايآلل هريسفت لالخ نم اهباذعو رانلا نع ديشر خيشلا ثدحت دقو

 ءاهفيرعت يف لاق دقف «رانملا» هتلجم ءارق ىلع هتبوجأو هتالاقم لالخ نمو

 رانلا» "74م( هله ام الإ آهيف َنيِدِئَ كَسوَتم ُراَلا لاَث## :ىلاعت هلوق دنع
 «ءاوثلا ناكم :ىوثملاو «نيمرجملاو نيكرشملل ةدعملا ءازجلا رادل مسا

 .(©6. . .ىنكسلاو ةماقإلا وهو هسفن ءاوثلاو

 ٌَمِهِقوَف نمو ٌداَهِم َمَهَج ني ملا :ىلاعت هلوق دنع ًاضيأ لاقو

 )١71(. ةيآلا ءنارمع لآ ةروس )١(

 .(3) ةيآلا ءميرحتلا ةروس (6)
 )١18(. ةيآلا «ماعنألا ةروس (9)

 .(58/8) رانملا ريسفت (4)

 خ84



 ذوخأم :ليقو «يمجعأ :ليق ءءاقشلاو باذعلا رادل مسا منهج» 274َِشاَوَع

 ةديعب :يأ (نونلا ديدشتو ميجلا ثيلثتب) مانهج '”ةيكر :مهلوق نم
 0 . .رعقلا

 رفكلا ىلع ءازجلا راد ءامسأ نم مسا منهج» :رخآ عضوم يف لاقو

 .(©«نايصعلاو قوسفلاو

 :ديشر خيشلا لاق  اهنم هللا انذاعأ  رادلا هذهب ناميإلا نعو

 ثحبن الو «هب ىلاعت هللا ربخأ يذلا بيغلا ملاع نم اهنأل اهب نمؤن...»

 امنإو .اهب ةهيبش ريغ اهنأ الو ءايندلا رانب ةهيبش اهنإ لوقن الو ءاهتقيقح نع
 شاتلا اَمُدوُقو# :هلوقك ءاهب ىلاعت هللا اهفصو يتلا فاصوألا عيمج اهل تبثن

 سانلا دوجوب الإ دجوت ال اهنأ مهفلا ىلإ قبسي الو ...”8ةَراَجْلَو
 .""«اهدوجو دعب اهدوقو اونوكي نأ حصي ذإ «ةراجحلاو

 ةيفيكلا ضيوفتب قلعتي اميف انه درطي ديشر خيشلا بهذم نأ ظحاليو

 درط عم  أضيأ هيف ديشر خيشلا ىحنيو «بيغلا ملاعب قلعتي ام لك يف
 ضوخلا دارأ ام اذإ - ىدافتيل - ءيش اهلدعي ال يتلا ةمالسلا ىحنم - هبهذم

 ةماقإل صرفلا نونيحتي اوناك نيذلا نيضرتعملا ضارتعا  قئاقحلا يف

 ىعسيو ًامئاد ديشر خيشلا هادافتي ناك ام وهو «هلئاسمو نيدلا لوح تاهبشلا

 وهو «نيدلا نع هعفدي ام ملعلا لهأ مالك يف هدجو ام اذإ حرفيو «هتلازإل

 ام ىلع رانلا ءانف ةلأسم يف ميقلا نبا مالك نم يلاتلا فقوملا ذختي هلعج ام

 .يلاتلا بلطملا يف هطسبأ

 )١( ةيآلا «فارعألا ةروس )41(.

 .(551/7) ثيدحلا بيرغ :ريثألا نبا .رئبلا : يه  ةيضقك  ديدشتلاب ةيكرلا (7)

 )51١9/8(. رانملا ريسفت (0)

 .(988 8/8*5) هسفن ردصملا (54)

 .(5) ةيآلا ءميرحتلا ةروس ()

 )1//١191(. رانملا ريسفت (5)

 كه



 :راخلا ءائف ةلأسم

 ءانف الو ءامهئانف مدعو ءامهل هللا ءاقبإب امهؤاقبو رانلاو ةنجلا دولخ

 دولخ نيب صوصنلا يف قرف دجوي الو «ةنسلاو باتكلاب تباث ءامهيف نم
 أوُلِمْعَو وثم َنِزْلاَول :اهلهأو ةنجلا يف ىلاعت لاق .رانلا دولخو ةنجلا

 جز اه ملل انآ ايف َنيِنَخ رمال ايت نب ىَرَي ٍتّنَج ٌرُهِْحْدْنَس ِتَحِلَصل
 َنرِيْدَح 0 اهتم كرت ِتَّنَج عل ّدَمأَو# :ىلاعت لاقو دل ري
 د 2 و رانلا نع ىلاعت لاقو ."”49 2 2 َكِلَد انبأ آ

 نير اَّلِإ © اًيرطع ميدل لو ْمُهَل ريم ُهَنَأ كي ل اوُملطَو أور هل
 كر 0 لاقو 0 8 م هلأ لع َكِلَد و 7 آهف َنِدَح منهج

 لو ايو َنوُدَي ال نإ آف َنيِلَح © ريع ” دي و يف
 دع ُلَرَج َكِلَّد©» :لاقف «دلخلا راد» ىلاعت هللا اهامس دق و 4 ار
 .2(004) نودي ادي أوك اي اج ٍرلْخأ رام اف عم را هَ

 راثلاو ةنجلا ةيدبأ ينعأ - ًاضيأ كلذ ىلع لدت ثيداحأ ةنسلا يف دروو

 - رمع نب هللا دبع ثيدح اهنم - امهنيب قرف نود نم  امهيف امهلهأ دولخو
 ةنجلا لهأ هللا لخدُي» :لاق دلك هللا لوسر نإ :لاق  امهنع هللا يضر

 ال ةنجلا لهأ اي :لوقيف مهنيب نذؤم نذؤي مث ءرانلا رانلا لهأو «ةنجلا
 اذه ىفف :2"'(هيف وه اميف دلاخ لك .توم ال :رائلا لهأ ايو .ءتوم
 كلذ ىلعو .امهنيب قرف نود نم امهلهأو نيرادلا دولخ ىلع ةلالد ثيدحلا
 ."”ثيدحلا باحصأو فلسلا عمجأ
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 .(ها/) ةيآلا ءءاسنلا ةروس )١(

 )٠١١(. ةيآلا «ةبوتلا ةروس (؟)

 .(1594 )١54  ةيآلا ىاسنلا ةروس (*)

 .(56 )584  ةيآلا «بازحألا ةروس (5)

 .(758) ةيآلا «ءتلصف ةروس (6)

 1044 :ح «باسح ريغب ًافلأ نوعبس ةنجلا لخدي :باب «قاقرلا :ك :يراخبلا (5)

 .حتفلا عم )4١5/1١(

 - .هردبلا ردب :تال5 :ص) ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع :ىنوباصلا :رظنا 4

 م/مك



 نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلإ رانلا ءانفب لوقلا بسن دقو
 هذه ثحب دقو «''”سانلا نيب كلذ رهتشاو  ىلاعت هللا امهمحر ميقلا

 ميقلا نباو ةيميت نبا نيخيشلا فوقو ةلدألاب اوتبثأو «نيثحابلا نم ددع ةبسنلا

 .""”لئاسملا نم اهريغك ةلأسملا هذه يف ةنسلا لهأ فص يف

 رهتشا ام اهيف عبت لهو ؟ةلأسملا هذه يف ديشر خيشلا فقوم ام نكلو

 نع الإ فلسلا بهذم فرعي مل نيذلا  ةيميت نبا هخيشو ميقلا نبا نع
 امهفلاخ وأ «قبس امك امهيلإ لوقلا اذه ةبسن حصت مل تناك نإو ؟امهقيرط

 ؟ناك نم نئاك دحأل ديلقتلا مدع يف هجهنم وه امك ةلدألل ًاعابتا

 نلعأو «هلوطب حاورألا يداح يف ميقلا نبا مالك ديشر خيشلا لقن دقل

 هللاب ةفرعملا قئاقد» نم ميقلا نبا مالك يف ام :لوألا :نيببسل هب هباجعإ

 ,ىهرادقأ يف هرارسأو هماكحأو همكح ررد ىلع صوغلاو «هباتك مهفو ىلاعت

 خيشلا ررقيو 2" "«هناسحإ ليلجو هفطل يفخو هتمحر ةعس نع حاصفإلاو
 هلأسنف» :لاقو .دحأ هيف هقحلي ملو ميقلا نبا قبسي مل ًادحأ نأ ديشر

 نيفراعلاو «نيلماعلا ءاملعلا ئفاكي ام لضفأ كلذ ىلع هئفاكي نأ هناحبس

 باجعإ يف يناثلا ببسلاو .*”«نيبرقملا ةلث يف هايإو انرشحي نأو نيلماكلا

 «نيدلا نع ةهبش ليزي هنأ :لوألا نم مهأ وهو ميقلا نبا مالكب ديشر خيشلا

 ءردو 700/18(2 3548/15 2.45/1١ 780/8 30 4/) ىواتفلا عومجم :ةيميت نباو -

 شويجلا عامتجا :ميقلا نباو .(705 )١//7١1 - 578., 78/١, 7505/١ ضراعتلا

 ,يراصنألا هللا دبع:ت (؟50 7504 :ص) نيترجهلا قيرطو «ةيفلسلا .ط (١9:ص)

 .طوؤانرألا :ت (548 - )55/1١ داعملا دازو

 بتكملا .ط 77(2 :ص) رانلا ءانفب نيلئاقلا ةلدأ لاطبإل راتسألا عفر :يناعنصلا :رظنا )١(

 .يمالسإلا

 :ديز وبأ ركبو .«ةكمب ةبيط راد .ط .راتسألا فشك :ىبرحلا رباج .د :كلذ ىف رظنا (0)

 يلع دمحم :ًاضيأ رظناو «يمالسإلا بتكملا .ط ١48( :ص) هراثآو هتايح ميقلا نبا

 - )11/١ ميقلا نبال ةلزنملا قعاوصلا ةمدقم :يدماغلا ةيطع نب دمحأو «يهيقفلا رصان

 .ةيمالسإلا ةعماجلا .ط ٠(

 .(7165/557) رانملا ةلجم :ًاضيأ رظناو (4 م/8) رانملا ريسفت (9)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا (54)

 ماا



 ءمهدحو نوجانلا مه مهنأ ةروهشملا نايدألا نم نيد لك لهأ لوق» :يهو
 فولألا فولأ رمت لب ًادبأ ىهتني ال ًامئاد ًاديدش ًاباذع نوبذعي رشبلا رثكأو
  مهلوق عم ءٌّدادتماو ةوقو ةدش الإ دادزي الو نورقلاو باقحألا نم ةرركملا
 مألا ةمحر نأو نيمحارلا محرأ ىلاعت هللا نأ  مهنم نيملسملا اميس الو
 يتلا هللا ةمحر نم ًاريغص ًاءزج الإ تسيل ديحولا اهدلوب موؤرلا فوطعلا
 عجريف ءالؤه ةهبش ليزي نأب ريدج ثحبلا اذهو ؛ءيش لك تعسو
 هتمحر نيجار «هيهنو هرمأل نينعذم ىلاعت هللا نيد ىلإ مهنم نودعتسملا
 اذه حرش يف هداهتجا ىلع ميقلا نبا باوث مظعأ امف : ١ «هياقع نيفئاخ
 ."”(.. .روهمجلا مهفلاخ نإو نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نع روثأملا لوقلا

 وهو ميقلا نبا لوقب ديشي ديشر خيشلا لعج ام مهأ وه ببسلا اذه
 .ةماهلا ديشر خيشلا فادهأ نم وهو «نيدلا ىلع سانلا ضعب ةهبشل هتلازإ

 مالك نم ودبي ؟رانلا ءانفب لوقي ديشر خيشلا نأ كلذ ينعي له نكلو
 وه اهف .لوقلا اذه ىلإ ليملا  ميقلا نبا مالك نم ادب امك  ديشر خيشلا
 نآرقلا يف نييوغللا دبألاو دولخلا اولمح نيذلا» :روهمجلا لوق ًادقتنم لوقي
 ءرمألا سفنو عقاولا يف ةياهنلا مدع وهو ؛يمالكلا يحالطصالا ىنعملا ىلع
 يف ةغل لك لهأ دصقي امك مهملاع يف مهفرعو سانلا لماعت ىلإ ةبسنلاب ال
 ريغ ةرقتسملا ةماقإلا يف دولخلا لمعتست تناك برعلاف .مهتغل عاضوأ
 دبألاب نوربعيو ...ء«لقنلاو لاقتنالا ةلاحتسا كلذ نمضتي الو ...ةتقؤملا

 مهريغو ءاضقلا لهأ لوقيو ...بغارلا هب حرص امك ةليوط ةدم ىقبي امع

 وهو - ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا وأ دبؤملا نجسلاب نالف ىلع مكح :اننامز يف
 ."0(. . .اًلثم ناطلسلا وفعب اهءاهتنا مهدنع يفاني ال

 َييَِح كَسَوَتم ُراَلأ َلاَد# :ماعنألا ةيآ يف دولخلا ًارسفم ًاضيأ اور
 لهأ ثكمك تقوملا ريغ ليوطلا ثكملا دولخلاو» 204م( 5 ام الإ آف

 )١( رانملا ريسفت )49/8(.

 )0( رانملا ريسفت )98/8  48(.

 )6( ةيآلا «ماعنألا ةروس )158(.
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 نيردقم وأ دولخ ءاوث اهيف نووثت :يأ .هيف مهل ةكولمملا مهتويب يف نطولا
 لكف .كلذ فلاخي امم ىلاعت هللا ءاش ام الإ هيلع مكسفنأ نينطوم دولخلا

 هعفري نأ ءاش نإف ءاهب ديقم وهف هرايتخاب عقي ءازجلا اذهو ءهتئيشمب ءيش
 . .ميش لك يف ةذفان هتئيشم نأل لعف مكضعب نع وأ مكنع هضعب وأ هلك

 ملعلا قح هناحبس وه هملعي امم كلذ ؟ال مأ كلذ نم ًائيش ءاشي له نكلو

 ,20(.. .همالعإب الإ هريغ هملعي الو هدحو

 دق اننإ...» اذه هليم يف هدقتنا نم ىلع ًادر  ديشر خيشلا لوقي

 هعورفو نيدلا لوصأو ريسفتلا يف اندنع دمتعملا نأ رانملا يف ةرم ريغ انيب

 فلسلا روهمج هيلع ناك ام ءاملعلا فالتخا ىفو 2 ةعمتجم صوصنلا رهاوظ

 امنإف «ىرخأ الاوقأ رانملا يف اندروأ اذإ اننإو ء.حيحصلا لقنلاب ملع نإ
 . .هلئاسم ضعب بيرقت وأ نيدلا نع تاهبشلا ضعب عفد كلذب دصقن

 .©"”«. . . ماعنألا ةيآأ ريسفت ىف انيرج ةدعاقلا هذه ىلعو

 نبا نأ ديشر خيشلا ىري ؟ريخألا ديشر خيشلا ففقوم نذإ وه امف

 ًءانبو ءرخآلا ىلع نيلوقلا دحأ حجري ملو ءةلأسملا هذه يف فقوت ميقلا

 ضيوفتو ًاضيأ فقوتلا وهو «فقوملا سفن ديشر خيشلا ذختي كلذ ىلع
 ديشر خيشلا ركذيو ل" ةلوهجم كلذ يف ىلاعت هتئيشم نأو ىلاعت هلل رمألا

 ل

 َرفْغَت نِإو َكداَبِع مَ مم نإ ةدئاملا ةيآ يف هفقوت ًاضيأ ةبسانملا هذه يف

 ةرفغم زاوج ةيآلا هذه رهاظ نإف 04 ريكذا ٌريمْلا تن َكّنَِو ْمُهَل م2 أ 2 30
 :ديشر خيشلا لاق كرشلا رفغي ال هنأ نيب ىلاعت هللا نإ :ليق نإف ءكرشلا

 لدي ال هنكلو يضقم متح كرشلا ىلع باقعلا نأ ىلع اذه لدي امنإ انلق»

 .©2”(يدمرس هنأ ىلع

 دولخلا ليوأت نم ديشر خيشلل ميدق فقوم ىلإ انه ريشأ نأ ديرأو (18/8) رانملا ريسفت )١(

 .(7515/1) رانملا ريسفت :رظنا .هضفرو

 .(517/55؟) رانملا ةلجم (؟)

 .ةحفصلاو هسفن ردصملا :رظنا (9)
 )١١4(. ةيآلا «ةدئاملا ةروس (4)

 7” (915/951؟) رانملا ةلجم (6)

 ك4



 نيكرشملا باذع ءاهتناو رانلا ءانف ةلأسم يف فقوتم ديشر خيشلاف

 ةيميت نبا مالسإلا خيش نع رهتشا ام كلذ يف عبت هنأ بير الو «.هنارفغو

 حبصأف «ءامهيقيرط نع الإ فلسلا بهذم فرعي مل ناذللا ميقلا نبا هذيملتو

 مل ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا نأ قحلاو .عارذب ًاعارذو ربشب ًاربش امهعباتي
 .ليلق لبق تركذ امك ةيدبألاب لوقلا الإ ةحارص امهنع تبثي

 مؤ



 يف اضر ديشر جهنم ىلإ ةلاسرلا هذه لالخ نم ثحابلا ضرع دقل
 ؛لالدتسالا يف مهدعاوقو ةنسلا لهأ رداصم نم هفقوم لوانتف ةديقعلا

 ىلإ لصوت دقو «ةفلتخملا ةديقعلا لئاسمو باوبأ ىف اضر ديشر ءارآ ضرعو

 ' :ةينآلا تايصوتلاو جئاتتلا

 :ثحبلا جئاتن :الوأ

 كلذ يف ًادمتعم اهلئاسمو ةديقعلا يف اضر ديشر جهنم تضرع نأ دعب

 :يلي ام يل نيبت دق ءًاعيمج هتافلؤم ربسو ةرشابم اضر ديشر تاباتك ىلع

 لب ءًاميلعت الو ةأشن الو ًادلوم ال ًايرصم نكي مل اضر ديشر نأ :ًالوأ
 امدعب رصم ىتأو ىلصألا هنطوم ىف ةيملعلا هتأشن لك تناكو ءًارجاهم
 ش .كانه ةيملعلا هتأشن تلمتكا

 عم اهتنراقمو رصم يف ةينيدلاو ةيملعلاو ةيسايسلا ةلاحلا نإ :ًايناث

 تناك ذإ ءرصم ىلإ ماشلا نم ةرجهلا ىلإ اضر ديشر تعفد ىتلا ىه .ماشلا

 ءهب مهدارفناو ءاهشرع هدالوأو يلع دمحم يلوتب ًايسايس ةرقتسم رصم

 بقاعت ماظنل ةعضاخ لازت ام ماشلا تناك امنيب اهتوقو اهتضهنب مهمامتهاو

 طغضلا كلذ ىلإ ًافاضم .ماشلا لهأ قاهرإ يف ًايساسأ ًاببس اوناك نيذلا ةالولا
 قيض امم ءاهيلع وأ اهنم ًافوخ ءماشلا دالب ىلع ةينامثعلا ةطلسلا نم دئازلا

 امب ةنراقم ؛هلاثمأو اضر ديشر هدشني ناك يذلا يحالصإلا لمعلا لاجم

 .ةيرحلا نم رصم هب معنت تناك
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 ةيملعلا ةلاحلا ببسب ةفيعض اضر ديشرل ةيملعلا ةأشنلا تناك :ًاثلاث

 مولعلا ميلعتل ةيبرع سرادم كانه نكت مل ذإ «كاذنآ ماشلا اهب ترم يتلا

 «يقلتلا يف ءاملعلا ىلع دامتعالا ىلإ هريغو اضر ديشر عفد امم «ةينيدلا

 اوزواجتي مل مهنأ ىلع «ملعلا نم ةدحاو ةجرد يف ًاعيمج ءالؤه نكي ملو
 ةحضاو ءاطخأ يف اضر ديشر عوقو كلذ ةجيتن تناكو ءةدحاولا ديلا عباصأ

 هتهجاومو ءةيحالصإلا ةسردملا ةماعز ىف هدبع دمحمل هتفالخ دعب اميس الو
 ْ .ةدقعم لئاسمو ةماه اياضقل

 اهيف هيلع بلغ ةلحرم ماشلا يف اضر ديشر ةلحرم تناك :اعبار
 نم ريثك يف هتكراشم مغرف ؛نيملكتملا عباط هيلع بلغ امك ءفوصتلا

 ةقيرط ىلع ملعلا ةبلط نم هريغ ىلع امك - هيلع ةبلاغلا ةمسلا نأ الإ مولعلا
 هدبع دمحم يقلو رصم ىلإ رجاه امدنعو «نيملكتملا عباط يه - نييرهزألا

 انيس نبال تاراشإلا باتك نم اهبرشأ يتلا ةميدقلا ةفسلفلاب رثأتم الجر ناكو
 يف هدوجو ءانثأ اهذخأ يتلا ةثيدحلا ةفسلفلاو «يناغفألا هل هحرش ثيح

 .ةقيحس ةوه يف عقوف ةريغص ةرفح نم جرخ دق اضر ديشر ناك .اسنرف

 قيرطب فلسلا جهنم ىلع فرعت نأ اضر ديشر ثبلي مل :ًاسماخ
 اهنمو ءاهريغو قالوب ةعبطم يف رصم يف عبطت تناك يتلا ةيفلسلا بتكلا
 اهيف اورقتساو رصم اوتأ نيذلا دجنب ديحوتلا ةوعد ةمئأو ةيميت نبا تاباتك

 ناكو .ءحلاصلا فلسلا بهذمب نأمطاو اضر ديشر لوحت انه نمو .كلذ لبق

 اضر ديشر لالقتساو هدبع دمحم ةافو دعب هتجرد تدازو ايجيردت اذه هلوحت

 .لمعلاب
 ىهو ةنسلا لهأ دنع ىقلتلا رداصم ىلع اضر ديشر دمتعا :ًاسداس

 كلت ىلع رداصملا هذه همهف يف دمتعا هنأ امك «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 عضو دق - ةريخألا هتلحرم يف هنأ امك «حلاصلا فلسلا اهرقأ يتلا دعاوقلا

 اضر ديشر ىلع تذخأ دق ىننأ الإ .اهقح ةرطفلا ىطعأو هعضوم يف لقعلا

 ةنسلا نم يبلسلا هفقوم تنيب يننأ امك «ةوالتلا خسن ةلأسم يف ذخآملا ضعب

 ام ىلع  ناكمإلا ردق كانه تبجأو فلسلا هيلع ناك ام هيف فلاخ يذلا
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 يذلاو «ريبكلا هرثأ اضر ديشر نم فقوملا اذهل ناك دقو .تاهبش نم هراثأ

 ًادمتعم ةيوبنلا ةنسلا يف نعطلا يف ةير يبأ باتك كلذ دعب هترمث نم ناك
 عامجإلا ليلد يف هفقوم اضر ديشر ىلع تذخأ يننأ امك ءاضر ديشر ىلع

 هنم جرخأو هنم سيل ام هيف لخدأف يعرشلا هانعم فرعي مل هنأ يل ادب يذلا

 .هنم وه ام

 ةغل ًاحيحص ًافقوم ناميإلا فيرعت ىف اضر ديشر فقو دقو :ًاعباس

 امك ءطقف قيدصتلا درجم سيل هنأو ناميإلل يوغللا ىنعملا نيب دقف ءاعرشو
 ديزي ناميإلا نأ ررق هنأ امك .لعفو لوق هنأو هل يعرشلا فيرعتلا نيب

 لب ءطقف هل مزاللا لمعلا ةدايز بسحب ال ةنسلا لهأ لوقي امك صقنيو
 مالسإلا نيب ةقالعلا اضر ديشر نيبو .نمؤملا بلق سفن يف ام بسحب

 عمتجا اذإ هنأ وهو كلذ يف ةنسلا لهأ دنع حجارلا يأرلا راتخاو ناميإلاو

 .اعمتجا اقرتفا اذإو ىنعملا يف اقرتفا مالسإلاو ناميإلا

 ىلإ ديحوتلا اضر ديشر مسق «ىلاعت هللاب ناميإلا باب يف :ًانماث
 لصف يفو «ةئسلا لهأل ةعباتم «تافصلاو ةيهولألاو ةيبوبرلا :ةثالثلا هماسقأ

 مساو برلا مسا نيب قرفلا نيبو اهل حيحصلا ىنعملا اضر ديشر ررق ةيبوبرلا
 لدتساو .نوملكتملا اهضفر يتلا ةيرورضلا ةيرطفلا ةفرعملا ررق هنأ امك ءهلإلا

 رظنلا وهو ينآرقلا رظنلاب لدتسا امك هتيبوبرو ىلاعت هللا دوجو ىلع ةرطفلاب
 احيحص افقوم ذختاو «نيملكتملا دنع يفسلفلا رظنلا ال .نوكلا باتك يف

 .ملاعلا ثودح ةلأسم نم

 نيب دقف ريرقت متأ ىلاعت هللا ديحوت اضر ديشر ررق ةيهولألا لصف يفو
 اهيف كرشلا رطخ نيبو اهنم ًاروص ركذو «ةدابعلا ىنعمو هلإلا مسا ىنعم
 اهيف عقو يتلا تايكرشلا نم ًاروص ركذ امك .نوكلاو سفنلا يف ءىيسلا هرثأو

 يف اضر ديشر ناكو .خلإ. . .ةعافشلاو لسوتلاو ةطساولا اهنمو نوملسملا
 .مهلئاسرو مهاواتفل ًارشان ءدجن يف ديحوتلا ةوعد ةمئأب ًارثأتم كلذ

 تافصلا تابثإ يف فلسلا جهنم اضر ديشر ررق تافصلا لصف يفو

 دمتعا يتلا دعاوقلا سفن ررقو «ةيفيكلا ضيوفتو هيزنتلاو تابثإلا ىلع مئاقلا
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 يف اضر ديشر دمتعا دقو «تاذلا يف لوقلاك تافصلا يف لوقلا :لثم اهيلع

 .هتسردمو ةيميت نبا بتكك

 ناك «ةيلعفو ةيتاذ ىلإ اهمسقو اهنع ملكت يتلا تافصلا تادرفم يفو
 نكي مل هنأ الإ ءهررق يذلا ماعلا جهنملا قيبطت يف ًاحجان اضر ديشر
 ىف هنأ الإ ءىرخأ نايحأ ىف ةأرجلاو ةعاجشلا هتصقنو «ًانايحأ ًاحضاو

 يتلا يهو اهددجتو ةيلعفلا تافصلا هتابثإ يف اميس ال ًاقفوم ناك مومعلا
 تبثأ امك.ًاعيمج نيملكتملاو نييفلسلا نيب داحو ليوط شاقن راثم تناك

 .بضغلاو اضرلاو ةمحرلاو ةبحملاك ةيربخلا لعفلا تافص

 نيب قرفلا ةقدب ددحي نأ اضر ديشر عطتسي مل ردقلا لصف يف :ًاعسات

 عم ءامهنيب ماهلا قرفلا نيبي ملو «ةيردقلا فيرعت نيبو ردقلل فلسلا فيرعت
 ةئيشملاو ةباتكلاو ملعلا يهو ةنسلا لهأ اهلصف يتلا ردقلا بتارم ررق هنأ

 ردقلا فيرعت ةفرعم نع هتفرصف بابسألا ةلأسم هيلع تبلغ هنأ الإ «قلخلاو
 فلسلا بهذم ررق دقف ًاقفوم اضر ديشر ناك لئاسملا ةيقب يفو .حيحصلا

 ءحلصألاو حالصلاو «ليلعتلاو ةمكحلاو «حبقلاو نسحلا :لئاسم يف

 قزرلاو رمعلا ةلأسم يف هنأ الإ «تاببسملاب بابسألا طبرو ردقلاب جاجتحالاو
 رمعلا ةلأسم يف ًاقفوم نكي مل هنأ الإ فلسلا لوق نم برتقا دق ناك نإو
 ًايضارتفا ءابطألا هررقي ام وهو دمتعم ريغ ىلع هيف دمتعا يذلا يريدقتلا
 نأو «كلذ يف عرشلا عابتا بجاولا نأ كانه تبثيو .ءارقتسالا بسحب

 ملع يف ام بسحب قزرلاو رمعلا يف ةدايزلا نأ عم فلسلا لوق وه حجارلا
 .كلملا

 يوجدلا فسوي اههجو يتلا ةكئالملا راكنإ ةمهت نكت مل :ًارشاع
 ةكئالملاب ناميإلا بوجو ررق دق اضر ديشر نأ ذإ ؛ةحيحص اضر ديشرل
 كلذكو .مهفئاظوو مهتافص ضعب نع ثدحتو ءناميإلا ناكرأ نم نكر هنأو

 ةلأسم يف ًاطاتحمو ًاددشتم ًافقوم ذختا هنأ الإ نيطايشلاو نجلا دوجو تبثأ

 جارخإو سبلتلا ةلأسم يف ررق لاح لك ىلع هنكلو «سنإلاب مهسبلتو مهتيؤر
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 ام ركنيو ددشتي ناك امنإو «ىلول ةمارك وأ ىبنل ةزجعم نوكي دق هنأ ىنجلا

 ةقيقح تهوش ىتلا تافارخلاو تايكرشلا نم ةلأسملا هذهب فتحاو أرط
 ١ .ديحوتلا

 ناكرأ نم نكر ةيهلإلا بتكلاب ناميإلا نأ اضر ديشر ررق :رشع يداح
 ةيانعب ميركلا نآرقلا صخو بتكلا هذه نع ليصفتلاب ثدحتو ء«ناميإلا
 فيرحتلا نم ًاميلس ًاحيحص يقابلا ديحولا يوامسلا باتكلا هنأل ةصاخ
 نآرقلا يف تدرو ىتلاو ىرخألا بتكلا نيب قرفلا نيب هنأ امك .ليدبتلاو

 ىلع ةلدألا نيبو باتكلا لهأ يديأ نيب نآلا ةلوادتملا بتكلا نيبو ميركلا
 .«تروط»و تفرح اهنأ

 هللا مهلسرأ نيذلا لسرلاب ناميإلا اضر ديشر ررق امك :رشع يناث
 تدرو يتلا مهئامسأب ناميإلا ررقو «ءناكمو نامز لك يف قلخلا ةيادهل ىلاعت

 لسرلا نم هيف دري مل نمب ناميإلا ررقو ًايليصفت ًاناميإ .زيزعلا باتكلا يف
 ركنأ هنأ الإ .ثيداحألا ضعب يف دراولا ددعلا يف هفقوت عم ًايلامجإ ًاناميإ

 ةلاسر تسيل ةيوبرت ةيرظن ةوبن اهنأ ررقو ةيحالطصالا ةوبنلا ىنعمب مدآ ةوبن
 درو امك ًاملكم ًاملعم ًايبن ناك مدآ نأ حيحصلا نأ تنيب دقو .باتكو يحو

 .ةحيحصلا ثيداحألا يف

 نراقو اهانعم نيبو اهتبثأ ذإ ًاقفوم اضر ديشر ناك ءايبنألا ةمصع يفو

 اوبسن نيذلا باتكلا لهأ دنع مهتمصعو نيملسملا دنع ءايبنألا ةمصع نيب

 رحس ركنأ ىتح ةمصعلا يف رمألا هب دتما هنكلو ءرورشلاو مئارجلا لك مهيلإ

 ناكو «ةوبنلا يفو ةمصعلا يف نعطي هنأ ةجحب «هتوبث عم لَك يبنلل دوهيلا

 ىف هدبع دمحم هخيش ةفسلفل رثأ ضعب ءاقب ىلع اليلد هنم فقوملا اذه

 ناك نإو يتلا «ءايبنألا تازجعم يف هتدجو كلذ ىلع رخآ ليلدو .هركف

 درو سفنلا ىوق نم اهضعب ّدع هنأ الإ ءاهيف نسحأو اهررق دق اضر ديشر
 نم ةفسالفلا هيلع ناك ام ىلع ءانب ِيلَط دمحم انيبنل رمقلا قاقشنا اهنم

 ءاهاوس نود سفنلا ىوق ريثأت ليبق نم يه يتلا تازجعملاب ناميإلا
 00 .رمقلا قاقشناك
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 يذلا ببسلا سفنل تاماركلا ةلأسم يف اضر ديشر ددشت :رشع ثلاث

 وعدم اهيلإ لصو يتلا لاحلا وهو ءنجلا سبلت نم هفقوم ءارو ناك

 ةيالولا تبثأو «ةيقيقحلا تاماركلا تبثأ لاح لك ىلع هنكلو «تاماركلا

 نيبو نيبذاكلا ةيالولا ىعدم نيبو نيحلاصلا هللا ءايلوأ نيب قرفو ء«ةحيحصلا

 ْ .ءايقشألا قراوخو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تازجعم

 رقأو ةباحصلا ةلأسم يف ًاحيحص ًافقوم اضر ديشر ذختا :رشع عبار
 مهوذختا نيذلا ةضفارلا مجاهو مهنع يضرتلا بوجوو ًاعيمج مهلضفب
 يضرم ريغ ناك هنع هللا يضر ةيواعم نم هفقوم نأ الإ «مهيف اونعطو ًاضرغ
 درو ام ضعب راصتخاب ءارقلل نيبأ نأ ىنم ىعدتسا ديدش روصق هيف ناك ذإ

 .هنع هللا يضر ليلجلا يباحصلا اذه بقانم يف

 يفو اهفيرعت يف ةنسلا لهأ اضر ديشر قفاو ةفالخلا ثحبم يفو

 هيلع تظحال يننأ الإ .رمألا يلوأ ةعاط يفو يلوتلا قرط يفو اهطورش
 ةلأسمك يبرغلا ركفلا اهردصم ناكو هدهع يف ترشتنا يتلا راكفألاب رثأتلا

 رابتعال هعفد ام وهو «يطارقميدلا» ماظنلا ئدابم ىدحإ يهو ةمألا ةطلس

 ةفيلخلا رييغت ىلإ هتوعد هيلع تذخأ يننأ امك «مامإلا ىلع ةبجاو ىروشلا

 .ةعيرشلا اهضفرت جورخلل ةوعد دعي ام وهو بلغتملا

 نم نكر رخآلا مويلاب ناميإلا نأ اضر ديشر تبثأ دقو :رشع سماخ
 ربقلا باذعو خزربلاو توملاك بابلا اذه لئاسم ررقو «ناميإلا ناكرأ
 رثأتسا دق ىلاعت هللا نأ ىلع اضر ديشر دكأو  دسجلاو حورلاب  ثعبلاو

 كلذ يف ناكو ةعاسلا طارشأ راكنإ ىلإ كلذ زواجت هنكلو «ةعاسلا» ملعب

 .هدبع دمحم هخيشب ًارثأتم

 هتفص ركنأ هنأ الإ نازيملا كلذكو قح طارصلا نأ اضر ديشر ررقو

 امهنأو نآلا امهقلخو رانلاو ةنجلا دوجو تبثأ امك ءةنسلا ىف ةدراولا

 سفن ًاراتخم رانلا ءانف ىف فقوت هنكلو ةنجلا ةيدبأ ررق امك «ناتدوجوم

 ١ .هتظ يف ميقلا نبا هذختا يذلا فقوملا

 اضر ديشر ءارآو جهنم ضرع لالخ نم يل نيبت دقل :رشع سداس
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 دمحم هخيش ةسردم اهنم «ةفلتخم سرادم ةدعب ًارثأتم ناك هنأ ةديقعلا ىف

 هيف ءارآلا تددعت كلذ ىلع ةءانبو «ةيفلسلا ةيميت نبا ةسردمو «ةيفسلفلا هدبع

 ىلإ رظن الكو «ءالؤه ىلع نورخآ هدعو ءالؤه ىلع ًابوسحم مهضعب هدعف
 ال  اضر ديشر ىلع بلغ يذلا نأ قحلل ًاقاقحإ لوقأ ينكلو ءدحاو بناج
 ةيميت نبا تافلؤمب هيف رثأتملا يفلسلا جهنملا وه - هتايح رخآ يف اميس
 .هتسردمو

 تمت ملو هتافو دعب اضر ديشر ءارآو راكفأ تيقب دقل :رشع عباس

 رصم يف «ةنسلا راصنأ» هب ًارثأت مهدشأو هتذمالت يف تيقب لب «هتومب

 اهريثأت ةوقو يمالسإلا ملاعلا يف رانملا ةلجم راشتنا ببسب كلذو ءاهريغو

 ليلدلا ىلع هدامتعاو «هتغالبو هتجحو هنايبو اهئشنم ةوق نم هتذخأ يذلا

 .رائملا هتلجم يوبنلا يدهلا ةلجم تثرو امك «ةنسلاو باتكلا نم رشابملا

 ىلإ جهنملا اذهو راكفألا هذه رثأ ىرن اننإو .اهراكفأو اهئارآ سفن تددرو

 ىرخألا ءارآلا  اهذختا يتلا ةحيحصلا ءارآلا عم - انناذآ يف ددرتو اذه انموي

 .هيلع اهاندقتنا يتلا

 :تايصوت :ًايناث

 اضر ديشر لوح اهتاعوضوم تراد يتلا ثوحبلا لك مغر هنإ :ًالوأ

 اهنم .سردي مل بناوجلا هذه ضعب كانه لاز ال هنأ الإ ةددعتم بناوج نم

 .ميوقتلاو ةساردلا قحتست ةيهقف ةورث كرت هنأ ذإ .ةيهقفلا اضر ديشر دوهج

 ؛ةيلوصألا هؤارآ :هدحو ثحبب لقتسي وأ ةساردلا هذه يف لخدي نأ بجيو

 .هدعب يهقفلا لمعلا ىلع كلذ رثأو ديلقتلاو داهتجالا نم هفقومك

 ديشر دوهجو قرفلاو نايدألا باب ةديقعلا بناوج نم يقب هنأ امك

 ىف ىتطخ نم ًاءزج ناك يذلا  بابلا كلذ درفي نأ نسحيف .كلذ يف اضر

 دوهج :هيف ثحبي درفنم ثحبيب  ًاروكشم ةيلكلا سلجم هفذحو «ثحبلا اذه

 ًادوهج ديشر خيشلا لذب دقل ءاهتنراقمو اهخيراتو نايدألا يف اضر ديشر
 رداصم ىلع ًادمتعم «ةريفو ةدامو ةميق ثوحبب هيف ىتأو بابلا اذه يف ةريبك
 دقنو ضرعو «ةثيدحلا تافاشتكالاو ماعلا خيراتلا رداصم راوجب باتكلا لهأ
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 نم ريثكو رصم تناك ىتلا ةرتفلا هذه ىف رثألا ىوقأ هل ناك امم ءنراقو

 ىلع يحيسملا برغلا ةرطيس ببسب ةينيد ةنتفل نيضرعتم نيملسملا دالب
 يف اهردصم ناك يتلاو مهئارآو مهراكفأل مهرشنو «نيملسملا دالب مظعم

 رصم يف روهظلا متأ ًارهاظ كلذ ناك دقو .ةيحيسملا ةينيدلا دئاقعلا بلاغلا

 ريصنت تالواحم ةدشبو اضر ديشر هجاو دقل .يبرعلا برغملاو ماشلاو

 .يبرغلا لالتحالل عضاخلا يمالسإلا ملاعلا يف ةددعتم نكامأ يف نيملسملا

 ْ .قيفوتلا يلو ىلاعت هللاو

 تفقو ىتلا نيقاسلا ىدحإ تناك ىتلا ىنعملاب ةياورلا ةلأسم ىف :ًايناث

 ثحبك ًاثحب اهثحب نم رأ مل «ةيلوقلا» ثيداحألاب ةقثلا حرط ىوعد اهيلع
 ًارظنو «يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد» يف ةباتكلا ةلأسم يف يمظعألا ىفطصم
 راصتقالاو راصتخالا نم دب يل نكي مل ًاضيأ يننألو  ةلأسملا هذه ةيمهأل
 اذه ثحبب ثيدحلا ةيلك ىف انئالمز دحأ بدني نأ بجيف - ةلثمألا ىلع

 لاقي ام دريو «ىنعملاب ةياورلا» ةهبش نع هيف بيجي ًايملع ًاثحب عوضوملا
 .قفوملا هللاو «ماتلا ءارقتسالا ىلع ةمئاقلا ةيملعلا ةلدألاب اهلوح

 .روبصلا ءىراقلا اهيأ ركشلاب كيلإ مدقتأ ةياهنلا يفو
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 ةماعلا سراهفلا

 . ةميركلا تايآلا سرهف

 .ةفيرشلا ثيداحألا سرهف

 ظ .راثآلا سرهف

 . عجارملاو رداصملا تبث -
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 0 © نإ امض ّقنَح ْنِإ دكيلملل َكْيَر َلاَك دِإ»
 انا كد اًعَبع قم 0 1ىَ عى رشف »

 «ص لاس «ءرس اهو

 0 « ٍديِدَج _ ىف َرْه لب لوألا ٍقِلَسْلِب انيِمَنأ»
20 

 0 © ْتَقِلُخ َتْيَح ٍلبإلا َلِإ َنوُرُظَي اَلنأ»

 يلم لل 4اهنََنِب فك د كَمَا َلِإ اورظني رتفأ»

 © َنوُدِِيَس منو 9 ) نكس الو َنووَسْيَو 2 َنوْحَس ِثيِدْلَأ اَذه َنِفَأ»

 0 « ضر وتل رِطاَف كَم هلأ ينأ»

 ل 469 ترحم ْمُه الو مهبط ٌفَوَح ال ال نأ هيأ كر آلآأ»
 0 ولاَ قلل هل 3

 ىلع ممم م نب اول كير نت

 .ةم دعم ٠

 م.م ماعم

 هم اعاع#

 هم اعاعث

 م68 6م 6٠



 م
 . مما ءرغ

 احا ل ع 0 + ع ع ج ح حج ل حج ح 4و روف مكصلف نم

 م#ع لل «4اًراك زل لُك انس هَل نود ني اوُدَحَنا أ»
 منو سل نفل ل م 469 َنرْئيَكْلا ْمُه مآ ءنَغ ريغ ْنِم أفلح مأ»
 م كهف 4ْدَسأ هي ْنَنَأَي مل ام ٍنيدلأ ني مُهَل اوُعَرَك اًركَش ْرْهَل ّأ»
 515 # مآ © نوُسؤمْلاَو وير نم هَِلِإ لْرنَأ آمي لوُسرلا َنَماَءل

 ا ا «نرطت ىلا َلَع ال

 مكلف ل لل 4 ىرجُمل اًبِفْعُل ُدكأ ٌةَيِاَء
 "كر «دمَيَو َتَيَعْلا كتبو َةَعاَشل ْمْلِع ِمدْنِع هلا َّنإ»

 200 «ّركحتلاب أَي 8 هلل كإ»
 مال ل 00 ورد َلاَمْنِم ْمِلظَي ال هنأ َّنإ»

 ملل م «اذبأ آَبف َنِيِلَح 6 اريهَس مَ دعو نرفكلا نعل هنأ َّنإ»

 مالق ل «نرْثَبْلب © ٍنوْبُمَم بنج ىف ©) نبأ ِياَعَم ىف َنيِقَمْلا َّنإ»

 ل 4 اًروُحْسَم الجر اَّلِإ َنوُعْْبَت نإ#

 ا 4« َننَو هَل ْرِفْنَت نإَو ٌدُداَبِع َميَِ ميِد نإ»

 نازي ا 4 ويكي مهني ىضْقَي تير ّنإ#

 اي ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع « علل لِ َكَكَع ّنإ»

 لا 4 يأ ُهَنأرَك ادي 09 ُمَئاْْفَو ٌمَمْمَج انّيَع َّنإ»

 للاي ا «ِكدلآَو ٍراَهَتلأَو ٍلتَأ ٍبَكيْخأَو ٍضْرَأْلاَو ٍتوَمَسلا ِقِلَ ىف َّنإل

 ؟# ل ع لم «ٍراَهَثلأَو ٍلبْلا ٍنَكيْخآَو ٍضْرَألاَو توم . َقَلَخ ىف َّنإ»

 1 م «باآُث ني ُمَكَلَح مدا ٍلَثَمَك هلأ دنِع ئسِع َلَثَم كإ»
 لق 4« رت مهانإ فص © لوألا ٍفْحُسلأ ىتل ادم ّنِإ»
 0 «ًرِذَتو اًيِشَب َنَحلآِب َكئلَسْرَأ آنِإ»



 ةحفصلا ةيآلا

 ل 4م كن آه نيالا َنِيَب مَحَتِل ّنَحْلاب بتكلا َكْلِإ اَنلََأ اإ»

 وه ل 45 هوو ىدُه ايي َديَْتلأ الر آًنإ»

 ههه ل «دِسْفَنِك كدتفأ نَمَه ْقحْلاِب ساني بتكلا َكْيَع اَلَرَل آانإ»

 0 ا «دْعب ْنِم َنيلاَو حو لإ آنْيَحْرَأ اك َكِلإ آئِبَحَرأ آنإ>

 ليلا 0 ا «كترتخا انأ#

 ليلا ل ا ل # كانرتخا انأ#

 2 «(وُمُس ةكنلمجو ينو رك نِي ُرَلَح اًنِإ»

 دما ل «©9 ردتب ُهقَح ضن لك اًذإ»

 ا 409 نظل مل اَنِإَو َرْكْذلأ اَنَلَر ٌنَحح اًنإ»

 ىلا 0 # َلِيلَأ ُهَسيدَه اَنإ#

 قل «َتوُدَتْفُم مهركا ع انِإَو ِّةّمُأ ع 141 آمدَبَو اًنإ»
 ل «اَهِرَدَقِب ةَيِدْوُأ َتلاََم م كسلا ني ٌلّرنأ» م م ا

 ننل 4هّلأ كلم تببحأ نع ىرَجَت

 ىف 0 يي يي « بو ةهّنإ#

 #8 «نبرز ال تح ْنِم ُمُلمَو ره كسر ُهَّنِإ»

 نفل لا «ٍضْرَأْلاَو ِتومَّسلأ تكلم ىف أورظَي َرَلَوأ»

 مام مل# لل ل «رِددَقِب ٌضَرَأْلاَو ِتوَمَّسلا َقَلَح ىلا َسيِلَرأ»

 ل 4ُةدَتْمأ ْمُهَدُمَم ةمأ ىَدَه َنِدَلا َكَيلرأ»

 ضل لا ا 4امْبَر انك َصرأْلاو ِبومَسلا نأ اًورنك َنَِلا ري رلوأ»

 نضل ا « ْنَع نم ُهَّلَأ َقَلَح اَمَو ٍضراْلاَو ِتوَمَّسلا ِتوُكَلَم ىف أورظَي ٌرلوأ»

 يلا «َنوُمْسُم من ذإ َدَعَب رثكلاب مُمتمأيأ»

 هم مل م ل 4© ُنيِيَنَف َكاَّيِإو دبعن َكاَنِإ»

 مق ل ل# م 4«( ىس كري نأ ننإلا بحأ»

 1680 000 م لل 4ابابرأ ْمُهَتَسْفْرَو مُمراسبحُأ اوذكا»

 ني 4ْنطِيَّشلا ُهنَسْنَأَه كلْيَر دنع ٍنرُكْدأ»

 ا



 ةحفصلا ةبآلا

 2 ل 9©(4 ُرَمَعْل ّقَئنأَو ُةَعاَسلا ِتَيرقأ#

 قف ا «ٍضْرْلاَ ِتومَّسلَ رطاَق هلي ديل

 ةفإلا نة لة ةة ملم ة نة مة يلتف 4ةنح هع َّنُع نم ىّزأ»
 قي ا 4« ىْمَرَم ىّا»

 6١ 0 ُهْلبَحَتي ىلا ُمْوُمَي انك اَلِإ َنوُمْوُعَي ال اذَيَرأ َنوُلُكَأَي تردلا»
 0 ْهَدنِع ا(ونكَم ٌمَتوُدَ ىِدْلا تمّبألا ّىَبلأ لوس َتْوميَي َنلال
 ا «دقكيم دْنب نم هلأ َدْهَع َّنوُمَُتي َنِذَلا»
 م ا ا هةِجيأ _ّرظهضقا»

 0 «ُةئلاسر لمَ ُتيَح ملعأ هَ 0000
 ىلا «َِمَسلا ىف ٌمطسِف اًباَحَس ريِثف مكزأ ل لرب ىلا ُهَنأ»

 0 «رنَش لك ُقِلَخ ُهَّمأ#

 م5100 0م ع م 4 مول لا وه الإ َهلِإ آ ُهَمأ»

 ا ا «َناَنَت اهِبَسَتُم ابنك ٍثيركل َنَسْحَل لري ُهّنأ»
 وا «اوئماَع تبذلا ُنَو ُدَنأ)

 كسلا لة ممل «نياَتلا يرمو آلُسَر و ترو ىنَطَضي ُهَلل»>
 هوا لل لل 4ذادْزَت امو ماكيألا ُضيِني اَمو نأ ٌلُكح ُليحَع اَم ملتي ُهَنأ>
 0 4 اًوشَعَو اًوُدُع اَهْلَع تروُمي ُرّدلا»
 مالا ل ل م م لن م اة ة نة ة مة ة اة نة ثم يمتت « كيد مل كلك َمَوِلأ>
 ولف لقال م لملم م ممم لم «©© ميما طَصلا انيهأ»

 (ب)

 هوس 1 ل 4 لوي ايه نأ همم اَدإَو نمرالَو توكتلا ٌميِدب»

 (ت)

 لءهلا ل 4062 اري نيلسني َنْيكيب ويَبَع لع َنلا لي ىلا َكَرَبَت»
 ا 46 تراسزلا نيل َكَنِإَو َيَحْلاِب ككَلَع اَموُلَمَت سأ تسَياَ كيل
 00000 ْضْعَب َلَع ْمُهَصَِب اَنلَصَع لسا َكْلِتال



 ةبآلا

 (ث)

 يملا «ضراللَو اه َلاَْم ٌناَكُم هو رتل ل هوتسا مث»

 ع ع ع ح ع ع ح ح + « 4 دنع ىّمَسُم ُ لجأ ب وصف م

 0 4 سون اًمبِق ماركلا َتِيْلأ ةسنكلا هلل َلمَج»

 ل نهر ُدَتَضَو ثزَمْلا كده ةج اذإ ّيع» مسمي

 0 «نيلفاغ اهنع اوناكو انتايآب اوبذك مهنأب كلذ»

 0 «نك دل ِهَمأ دع ُةَرَج كِل
 معا ع 2 # ءوِداَبِع نس ما نم وهب ىِدْج هس ىَدُه كيد

 0 # َنوُلَقَمت َُُع 7 مَدََصَو ٌيكلد»

 سءم ناس

 0 «ييلتعلا بر»

 0 « ندَمِيإْلِ ىِاَني ايداَتَم اًنعِمَس اَنَنِإ و

 0 «َكََحْبُس الطب اذنه َتَقَلَح ام اير

 (س)

 0 ع «ضرألا يف توركشي نب نِذَل لا َيِياَ ْنَع ُتِرمْأَسِل

 0 «قع ىلا © نقل َكْيَر مْسأ ِجّيَسل

 0 0 ام الإ انل ْملِع ال َكَنَحْبْسِْ

 م
 آه اَم الإ | ©) عت ا كفرت

 «اَمُرآَباَ لَو انك ل هّمأ لَم ل اوين َنِدَلا لوُعََس»

 ا « لأ اولؤأو ةكهلملاو َوْه الإ هلإ ل َُنَأ هنأ دِهَس»

 هع امن هام اء اعافاع هاواقأو

 مام ده دم دنا م اعاد. اقام هاهأه

 همه دم هدم ام عم ا. و ده افاقأا#

 ٠0 وامام مه ثم اعاده اة افاق

 مهام م دمام . اواو اف هو ع اقأو

 مام اه ماده د. دماهاع افاق اوأاو

 هم دهم دم هدعاق دعاق دع اماعأه

 ثم ده م ا. ةوافاو م. هاف اقامه

 ه6 هو دمام و ماو دو فو هامه

"2"6 
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 ةحفصلا ةبيآلا

 فرضا ا # هلأ َةَعَبِص

 (ع)

 ه54 .... «ٍلوُسَي ني ىَضترأ نم اَلِإ © اَدَعَأ هوِبْبَع َلَع ٌرِهظُي الم ِبْيَمْلا ميدَع»
 ىلا ا 4اوفَدَص تيِذلأ كل َنيَبََب ٌّقَح ْرُهَل َتنِوَأ مل كلنَع ُهَّنأ اَنَع9

 ل م «رُهَل َتنوَأ مل كلنع ُهَّشأ اَنَع#

 (ف)

 0 « تويت الو ءاَس نوت ال َمُهْلِجأ هج اًدَِط

 مكق ل م «لابْلْلِو شّرألا تلح دو ا را يف مِن اد

 ا الالى لم 4هَّسأ َتَرْطِم ًاًئيِنَح نْيلل َكَهْجَو ْرِيْت»

 الله ل وعما ديملكَو لأب تيوب ىلا ينألا َيبلا ِهِلوُسَرَو هلأ انما

 ل « كفن ن ْنَي كل َلَعَج ْضَرألاَو ٍتومّسلا ٌرِطاَفل

 000 َنوُيمْؤي دينيا ُهََأ دعب ٍثيِدَح يبل

 ل َنْوبمَوِي ٌمَدَعِب ٍثيِدَح َيَأَبل

 لس 4ُةدَّمَنَأ ُُهَدُهَْب»

 لي «اوتبثتف#

 اوي «يلَع سائلا رطف ىلا هلأ َتَرطِف»

 00 4مل ّىخُأ 15 ينك ملعت الق

 02 4 هولَبق نم ارم رثغ مكحفف ُتْنَل ٌدَمَف

 ل ا « تيللا 5 لاَ َلَأ آئَدَق»

 ل 4و نأ ٌعاَرأ أَوعار اًمَلَق#

 وق م «البوح هَل تنس َدَي نو ليدي هلأ تنم دي نلك»

 نا #«اًدَّسَر أَو كيلو ْمَلْسَ ّنَمّه

 لف ا «َلاقْنِم ْلَمْمَي نمو © ُهَرَي ْمَيَح َوَرَد َلاقْتِم ْلَمْمَي نَمَف»

1 



 ' ةحفصلا ةيآلا

5 

 ملل اخ ا 4 يي نأ َدَعاَبلَأ اَّلِإ َيُيظَب ٌلهَتط

 ل ا ا 4 سَ ْمُهَداَرَه ُض 0 مهبول ىف

 نكي ا شح مير ىقسف#

 افعل >< < - - <
 اه ام الإ آهيف َنِدِيَح مكسوتم ُراَثلا َلاَثل ان 2 00

 م ا «ٌميِمَت و مظعلا يحي نم َلاَقل

 كن 49 يع كلك ا قم يلا شف ا اي

 ملل نبق لل « ٌّنَصَأ ْنَم دب ُمْرَدَكم ّمُم هللا دنع ْنِم نكح نإ ٌرْشْيَمَرأ لق»

 نا 4دِهاَس َدِبَسَو هب ُمرْفَكَو هللا ٍدنِع نِم نك نإ َرْسَمرا لكل

 لل « نأ نم فَ رقت ٌممتسَأ هَ لِ ىوأ لث#

 لكك هالات ل ع لل 4ايك 2 يف بك ذأ مدع لق

 هاله 4«َرَّرَد َلاَقْنِ يمي ل 5 نود نم ُمثَمَعَر تيذدلأ اعد 5

 نيووب ع ع # فش 7 6 ب الق ين نود نم رْشْمَعَر نبذل أوعدأ لق

 ل ايلا ِتَوْمَّسلَأ يف اَداَم أورظنأ لق#
 م هل

 ل 409 نهم ُُسَدَهَل هام وه ةعيبلا ُهَبَيْل هِي لف»

 ل «َحيِسَمْلا كلِلَهُي نأ ٌدارأ نإ اًمْيَس هللا نه ٌكَِْي نَمَه َنُثل
 ىف 0 4ْْكحَتسَيَو نقيب اديه هنأ نكح لفل

 نيت 0 لإ بينَ ِضْراْلاَو ِتومَّسلا يف نم ُمَلْعَي لَم ال لق#

 هاا ل ل «ًاسلزم وه انآ ل تك 1 يي ل ل
 نوع

 لي «ٍلْسرلا نم اًعْدِب تك اَم لْق#

 ١١ ل «ّيينت ىاَتْلَي ني ٌمَيََأ نأ ل ٌبْوكَب اَم ٌلُثط
 نال ا «َمْمَسلأ ُكِْني َّّص 2 لَمَّسل نه ٌكُفرَرِي نم لَك

 فقري 0 « رسلاَو ّرلا ٍتَْظ نم كيني نم ل

 نر 6 يش م افرام لع



 ةيآلا

 0 ع ع «َنِجْلأ ّنِم نك

 ةل ملم 4لِمَع ْنَع ُمِّيَأ دمت ِهِسْنَن لع كبَر بنك »

 ال «ناستت خلف قربنا ع كاك
0 0 

 00 ا « تول ةَقياَذ يفت قط

 0 4 ودوم د مدد

 نإ انك اَدَعَو دبش يلح ل ان أدب اك »
 4 اًموَمَأ ْممدُكَو هَل ا تركت َتِنَك»

 )ل

 2 ١ 3 مخ

3 1 

  3١هن الإ ذي 0
 ع ع ع «مهولتاقت الو 0

 ع « مهولتقت الو 0

 راهم

 نيب نم
 0 4 لِ بقول اَهَيَم الد

 0 ل #ةَعاس َنوحْلَيَسِم ال

 0 لبق نم تما َنْكَت ل اًبثيإ اسف مني ال»
 0 «مسل»

 0 4ياّتلا ٍقْلَح نِم ُرَبَحَلأ ٍضَراْلاَو ِتوْمَسلا ُنْلَحَل»
 0 «ِتَمْيِبلاب اَنَلُسُ اَنلَسَرَأ دَمَل»

 0 «راصتألاو َنيَهمْلَو َيَّبلأ لع ُهَنل بات دّقل»
 همام علل 4ُْتِْشَأ ْنِي كوس مْ ْدَقل»

 هلم معة علم « كتوميابي ذإ تيييْؤُمْلا نع هلأ ضر َدَقَل»

 أ[ مول هلا اوجي ناك سن ةكَسَح هوس هلأ لوُسم ىف مك نك َدَّل»
 مرد ءر

 مم مم ام 6م. |.

 ةحفصلا

 ياه دو دم هدة دما دم ا.اعاق

 هام اه مه م اواو دو اه ةوافاه

 ماقام هدف هاو دف هاف اعف

 ه6 هدف اق هاو اوافق هامه

 هو هدم دو د... دم ده ا افاق

 م6 م واهو هاو ده دة ادفاقأاع

 هم اه م اواو دو فاق هافاق

 كلكم .... ©« مآل

 لمعمل كورتقي اًكيِدَح نك اَم ببنَأْلا يبرْأَ هع مصمم ىف تنك دلل

 ا «ايلك مف تب ذإ يمؤلا لع الل نت دلو
200011 

 ه«ةكيلتلار منيب ُدَلَرَنأ كلل لأ آمب ٌدَبْنِي ُدَهأ نكل»
 وملعب مم

 ا/الك 0 ع ع ع 4 هر نم اج نذل َّن نارج ملأ ءارقفلل »



 ةحفصلا ةبيآلا

 علال 0 عل هت دع قي الو مهي الو عني ال ان كبت مل»
 همه لا بر هنأ كني نأ لإ َنوُكاَنَن او © ْمِقَنْي نأ كم هم نمِل»

 يي اقر ذم دلت مي ذك هن ب اذ قت 2

 ناري كابي نورتي ال ُنيَعَأ مو ابي َنوُهَمْعي ال بوق مل

 ا ا 6 نمو داهم 08 ني ملط

 هملايا 4 قتتلآب ايَسمك َنيلأ َىمَم اذبَع امي اونكأ 7 يرجي
 ا 42141 نم ىدَهَي هللا َنكَلَو ٍنْهَدُك كلي سلو

 قلما كوك للكل لت 4 ريِصِلا ٌعيِمَتلا وهو ىش ىلْثِح سّيل»

 لالإل ءالأ] ل م رّجَأَت اَمَو َكِنَد ني َمّدَقَت ام ُهَمَأ َكل َرْفْمِل»

 (م)

 ضيا ضاع 4 ميش ّقلَخ الو ٍضْراْلاَو تاكشلأ لَ َقْلَح َيتدَبْنَأ اَن»

 02 هلا ِنْذَِْه اَهِلوُصُأ ع َّدَم انه اهني أ ]ل ني 0
 ىلا «ةوبُتلاو مكحْلاو تبتكلا هَ مق 7 رسل نك اَم»

 كلا هَل ٌلوُسَي نك ا نم رع حم 2 يد

 نري 4 هللا لإ آًتوْرَقِل اَّلِإ ْمُهُدْبَت امه

 نك ل ا «بي رقع يأت اهينث ذأ ب ني نك 6١

 هال ل «نويكع ا ٌرْيَأ لا ُلِئاَمَتا وذم ام

 ل 49 نييثلا روي ِكيدم»

 دا 41م ني هنأ اي نوثملا دعو ىلا ل ُلكَت»

 ىلا ا 4« لوي ةَنَع»

 لا «؟ديذإب اَّلِإ هُهَدنِع ٌعَتْتَي 5 اد نمد

 عملا ل ل 4 ٍمِيِقَيَسُم طم لع همي أَنَك نمو دلي هَ لَم نم»

 ف « مَع اهنمو مدن اهفو منقل اني»

 (ن)

 فرب 0 ع ل ا ا يي يي يي يي يع 43 م

 لي ا «اهأسن#

 لذ ا ا «اهين#



 ةحفصلا ةبآلا

 (ه)

 0 4رّمأ دنع انُوُكَْس ءالؤه»

 0 ا ا 4 نقتل ىده#»

 ىلا 4062 اَرْوَدَم اًعيَس كي مل ٍرْهَّدلأ َنْي ّنِيِم نشل َلَع َنَأ لهل

 قيريب ا «روُطُم نم ئَرت ْله#

 1240... مم مل مرة ة نة ثمة ثمة ميم م ممم ممن ممتم ©«كبر عيطتست له»

 0 # لير لبر ٌعيَِتس لَه

 ل « دن مَع أوتي مهني الوش ا ىف َتَمَب ىِرَلا رم

 كلما ضرما 4اَهَجْرَر ابني َلَمَجَو َةَدِحَو نيِقَن ني ْمْكَفَلَح ىِلا رْهل

 (و)

 2 «أزيرا مَّرَحَو بأ يأ ٌّلَكَو»
 ىف 4 ةَمكِحَو بتكحح ني مُكُتبَناَ آمل يل ّقَكِس هلأ َدْحَأ ْدِإَو

 الا ل 4 يرد ردروهظ نم مهأَم هيب فب نم َكّير َدْمَأ اء

 ”١ ل ل ا ع ع م 4 هب تأ املك اًكيِدَح يجوز ِضََ لإ تلا رس رس دول

 0 كابن ْاُعَسَمَم يفرم انرَمَأ دي كلم نأ ندر 09

 لق 42 ترش فحل ذل

 لا ا «أَوْلاَت كري امي ٌمَلَمَأ ُهَنأَو ٌوَياَء تاكت ك0 ندب 1

 ا 4 52 / هّننأَو اَنَهآباَ اَكَع دو أولاَق دمحم ْاُنَمَه اًدإَو#

 فري 0 ا «اربتكم نأ لَك ُهَنَأ كَفَرَ اَن نم أون مهل َلِق اًدِإَد»

 لت تايآلا 4 انميإ موزه هدا سي ُلوُفَي نم مُهْنِمِم روس كر آم آم اًدِإَول

 فوري 4 | لإ َنوُعَدَت نم َّلَص رخبلا يف صل ُمْكَسَم اًدإَو#

 مكه ثلة مة اممم لملم 4 نم هند 2 انجرح َمَْلَع ُلوَْلأ َمَقَو اَدِإَو»

 إل ل م 49 َنيِريدَّصلأ ّنَم لك ٌلنكلا اد سرذإو ٌليِعمْسِإَو#

 ا « رهنألا اَهَنَك ىِرْجت ٍتّدَج ل َّدَمْلَو»

 وينو ىمأال للا# م «ىدملا َلَع ىئملأ اًوُيَحَتْساَك َجُهتْيَدِمَه دوس اًمأو»

 اا ا ا 4 مهني روش مهرَمَو#



 ةيآلا

 0 © تييسْرمْلا نيل ساّيإ نار
 م ع ع « مهيب 4 نوحومل َنيِطْيشلَ َّنإَو# د * ساسك لإ رخل رك رار كرك 7

 0 4م ّيلك ّنِم تنم ال َّنَظلأ َّنإَو»

 ولعت ام نولي ©) نك اَمَرِك © نال كِتَع َّنإَم»
 ص ه# ذآ 00 21 - 0

 هام لم « يزن ايف الخ اّلِإ ِةَمَأ نم نإو»

 ا «.وبوم َلْبم وب َنَسْؤل الإ بتكلا ٍلْهَأ ْنِي نإَو»

 2 : « : + + + + : : + 4 درع عريسل َّإ يش نم نإو#

 ا ©

 666م م د6 م دو دو دم اهدار ا. ةهاعاث

 اا «بّتححْلا ني ُْبَصْحَيِل بتكلاب ركبنا َنْوْنَي اهيل ُْهْنِم ّلَو»
 د 2 4-3 الس ..عم 00 0100

 0 #« سائل ىده لق نم © ليغولاو ةلبروتلا ٌلْرنأو#

 0 4353و بتكلا كَلكَع ذأ لّرباو»
 0 4مل لرد ام سائل َنيبِْل رْكزلا َكْلِإ آلرأَو»

0 

 هلال «ٍضْرأْلا ىف ُهتكْسأَف ردع هم ِهآَمَسلَأ نم اَنلَْأَو

 «© ةتيزنلا نب مب "ليات بيب ميل ليث نت)
 ا الب امو وب مرد نايل ادع َكِإ َيِأَو» 6

 ا 422 لالي نب دا ل لقا لإ َدْبَر َسئرؤٍ
 م مه 2 5 0 مس رس يل

 00 ا ا ع 4 ةبعِضَلأ نأ جوىسوم م كل انيحفواو

 هرم حس لت

 مما .اقافازانام اه اقاق اف راق ا.فادو دق دقاق دةدة دفاع اءامأاف 4 ٌنيعحسف كايإو#

 0 4« تيرفَكْلِل ْثَد أ لأ َراَلأ اَوُمَّتأَو
 مال 4 © ايي اَنيِدِص َنك ُمَنِإ سيرنإ ٍبتكلا يف ٌمداو» 9 7 2 59 صر

 ظ ثا

 هْذَضِلَلم هَل تدل“ نم نُكِتْوُي ىف لب ام َدَرْحْأَ
 0 «تتِيْؤمْلاَو َنيِيؤْمْلِلَو َكْيَذِل ٌرفغَتساَو»

 0 * َكَيْوَصِب مهتم َتعْطَتَسأ نم ُرِزْفَتْسَو»

 .... 469 فيلا َرْوَب ٍقتبِلَح يل َرِفْمَي نأ ٌعَمْطأ ىرلاو»
 0 «انرطق ىِدلاَو#

 0 « َرُهَلِع َدُيَس تحصل ْاوُلِمعَو ْاوُبَماَ َنِدَلاَول

 مم ده ده دو دم دما. ده دم اف اة اواما|

 مه د6 هادف دم دم ام ا. د. هاف ام اقلاو

 هاف د ماع دم اعاد. داق د. اقاقأاو

 م0660 م دو م د.هاق ده اهاعام ماع

 م06 6 هادف اد. ده د. هاف ده دف دة دقاق

 ماع هادم دم ا.د ادم اهداف دم ام امامأاو

 و 6 هدم ماو ان د. هاو ام اق ا .اعأو

 م06 هاو او ده دم هاف ده عاق اقوا

 ه2 دم دم انام هاو ام ادع اعاو اة اماع



 ةحفصلا ةيآلا

 «وبرفيل الإ ْمُهُدَبَعَن ام ةيلؤأ هينوُد نيم اوُدَخأ نيئلاو» 1 لإ ٠ هس سس 5 م 5100

 ا 4اًئيَس َتوُفلي ال هلأ نود ني نوعي تيذلَو»
 2 < هم م هع عع 00 ا

 00 © انيَر دنِع نم لص وب اَنَماَء َنوُلوُعَي ِرلِعْلا ىف َنحِسلاَو»

 .. «مُهوُمَبَتأ َنِدلآَو راَصنألاَو َنريعَمْلا نم َنولوأْلا َنوُفَِسلَر»
 .... «ٍِتَحَِّضلَأ ْاوُنِمَعَو انما نيل اَلِإ © رح ىتت ّندِإلا ّنإ ©© رحله
 ا 4ميه بوملَم ال كينهَمأ ووطب ْنَي َْحَفَل ُةهَنأن»
 0 4ع ع ْلُكب ُهَنأرؤ

 0 ْنِم ممل َلَمَعَم امرأ ٌكِسْفنأ نم مكل َلَعَج هَل
 0 4 َنوْنَمَت اَمَو فخ ُهَنََد»

 ه-_#
 ل 44دك روع ٍلُكَح ع هآر) 3|

 هت 01 رب لسع دمك سس قسم عم و دال
 ةمماممثلال «َكِكلَو ٌمثيِزَوَم َتَلَعَت نمه نحل ٍديَمْوي نزول

 0 «َكهلإ َكِإ رظأو»
 سراب مع 2

 0 ع ص «نوقوب مه ةرخالابو»

 هتبرو َتّيهأ هلآ اًهّيع ان آذَِم ٌهدِلَع صرألا فكركو»
 1 4»ّ 2 الط لع هم هدم ع 01200

 0 45ه تو مع نإ اذَصْي»
 0 4«ِلّيَأ ياء ةنوحم نيل َراَبلأَو َلَّكَأ انلَمَكَم
 0 هان َرَئْلِل نيبو مي اوَجي»

 0 « ردت ُمرَدَعك روع لك َّنقَلَعَو
 0 ا «اًهَجور اهني ّقَلَكَو

 رار ا

 0 اصنعي ةصي ام قلي َكْيَرَو»
 م ك«اًمرمَدَت ُهيَبَرَو>

0 

 ل م م م «ارطراكي
 ؟يمم . ءيماريمدر

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع 4 رن يف ْمُهَرِواَسَو>

 ا 4ك دير دنع عضو)
 0 «ةل3 كت مل ام َكَمْلَعَو٠

 ممل «رُم الإ [هُملمَي ال ٍبْيَمْلا ٌحِتاَمم ٌمَدْنِعَ هسوص رراجم عر

 نام ده م هع هو ده اعاو هامه

 هلام دم م مد. هام اع اماعأاو

 مث را. اءاق د. امام هاعاقأ»

 ماقال اماما. م ماع ام اعأو

 هيا ده ده د. هاه اه ام اة اعله

 ميو. م امعام عاما مامافا.

 هن م مام م م ا. ا. افاهأاو

 مام ا. هم اماقد. . هاه اة اهأاه

 كفرا



 ةحفصلا ةيآلا

. 7 
 44 0 «اليِضت انقل ْنَبَي ريح لع ْرُهَكَسَي ا

 م١0 كول كوك ... 409 َنْرِهُب الأ يشأ نر © نيني تلم سلا نر»
 ليلا 49 ريس م ىف اك ام ُلِقْعَت وأ ٌعَمتَس انك ول أنا

 ا 4ُذَّيِإ آّلإ أندبَس الأ َكّيَر ىضقو»

 هورس ل . . . 4 رياك تأ رمألا َكِلَد هل آَنْبَصَتَو»

 كيل ل 4ك ُهَنَأ ريض أوُلَمَعأ ٍلثو»

 5 هُةراَجْلَو سدا اهنؤو»
 ساعد

 ني 0 «اَيوُدَقَم اردق هلأ رفأ ناكو»

 ةمالا لم ل لم «َنِِلاَو ضال َنيِطْنيَس اَوُدَع يب لكِ اَنلَعَج َكِكَو
00000 

١ 
 فيا «ساّنلأ َلَع ةآَدَبُش اووُكَنِل اَطَسَو ٌدَّمُأ كَتلَمَج َكَِدَي»

١ 
 لل ا «ٍراَدَنِمِب ٍمَدنِع ٍءَيِن لُكَر#»

 تاه لل 4اكيَم َمُْنَعَتَس نَنُم ال ٍتْوْمّسلأ ىف ِكلَم ني كر»
 نا « هسا ممكَرْشَأ يت باتت الو نضر ان ُكاَدَك تيكر

 ىلا ممم م ع م م لل 4م كلخ كلريش ئرالو»
 ٌٍّء يس 01 2001 الامس «2 11 11 95

 ضل 4ُهَّلأ جأوقل ضنالاَو ٍتومَسلا َّقَلَح ْنَع مُهَتَلأاَس نيلو#

 0 49 ميلا ٌربِرمْلا َنُهَملَ َنلوُعل َضرالاَو توسل َّقَلَخ ْنَم مُهَنلأَس نيِلَو»
 هيوم هج هد 71

 ا «َسْراْلاَو ِتَومَسلا َقَلَح ْنَم مُهَتلأَس نيِلَو»

 للا ملا 42 وت فل ْنَم مهلاس نيلو»

 354 م «وب اَيحَأَك آم ِمَملا بي لي نم رهتلأم نيلو»

 فلا «خءآَيْشَأ ساكلآ اسحب الو»

 ل «ةايلؤأ دنوُم نم ْأمَيَت الو»
 ا كا «اباَيَرَأ اًضعب انضَعِب َدِحَّتَي الو»

 الهرم ساس + م4 م رك هع ممم قى
 م8ث4000 ل 0 # حصنأ نأ تدر د ىجصد 0 الر

 ةو5 ءقالا ل « توخدطلا أوبنَمحأو هَل أوُدْبَعَأ نأ اًلوُسَر َةَمْأ لك ىف مَن َدَقْلَو
 هسا دع و ع

 للا ا ع ع ضب لع نعينلا ضعب الضف دقلو
 ظل مس لسو بو 13 همر هه -_ 7 سا م حم وج بخ ريع
 الاى لل م م م م م م لال 4 ْيَر نكهَرب اء نأ الْول اهي مهو 7 تمط دقلو

1 



 ةحفصلا ةبآلا

 #11 ل 4ُدأ5 ذلا محب ِدّلإَو ٍضرَأْلاَو ٍتْومَسلا ْبَع هَل 5 4 عمر

 َقَدَصَو ٌةلوسَرَو ُهَلَأ دو ام اذنه أولاَك بارا َنْوِوَمْلا ار ملول
 كله ل ا ع م ع للم «ًاهلَل 1ج اذإ اًنْنَت ُهَّنَأ َرْدَيُي نلو»

 ىلا 4« ٍضراْلاَو توما ىف نم مكس هلو
 20 «.ددنب نم ُرُدْمِي حلاو هلق ََرَبَس نم ِضّْلا ىف اَمَنَأ زلو»
 00 ل 4 دو ّدَمأ َعُكَلَجَل ُهَّنَأ هس رلَو»

 0 ا «اوُلَمَمْفَأ ام ُهَّنَأ هآَس ولو»

 هما“ فلا .. 0000 مة منة ة رة ةة نتن بة ةمتب «ةولمم ام َكْيَر هَ َوْلَو#

 ه[40 00 م 4ارزَك اًدَكِيْغُل هيف ْأوُدَجَيَل هلأ ٍرْيَغ دنع ْنِم نك ولَو»
 ل01 0 0 ا هللا عافد الولو#

 0 4س ٌعْفد الؤلو»

 لق تايآلا 4ِهَّيَمَت اد لإ و ٍلوُسَر نم َكِلْبَق نم اَنْلَسَأ آَمَو

1 

 دا سور « مل تسل همه ِناَسلِب الإ لوسَر نم اَنْلَسُر امو 50 2 م .اس 86 يع 004 3 170
 + يلح 2 2 ل رس ا

 نم يرو ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع # ين و ٍلوُسَر نم كلب نم انلَسْرَأ امو#

 لفه 4« ربك نع اوُفْعَيَو كيدي تَبَك اَمِِه ويضم ني مُكَب آمو»
 00 م مم م م4 كر

 كل يل ا «اليق الإ راعلا نم رُّسيوُأ امو#

 0 رص ا ةش ل «هللا َلِإ هدَمكَحَم وْئَس نم هن مفلح مو

 مرو مسسر 0 ا ا يي

 ا ا ا «دسأ هلك نأ لإ َنوُملَمَت امو#

 ا «ْمَيَي نم ملعَتل الإ 1كَع تنك يتلا َهلبتْلا اَنلَعَج اَمَوط
 3 2م ص سى ند ع 27

 كلا «الطتب اَمُنِِب امو ضرالاَو هاَمَسلا اَنَقَلَ اَمو#
 ليا « ّقحْلاِب الإ آَمِهْيِب امو ضرألاو ِتوِمَسلا انقلخ امو ظرار هم هل ا مسينوظرم مساس ع جلل لاا ا

 قالا لن ممم مم مة لت «َمْهنَدَه ْذِإ َدَعَب اًمَرَف ٌلِضِل ُهَّنأ تاك اَمَرل»
 ل «ميف َتنأَو ْمُهَبْذَعب هنأ تاك اًمو»
 200 «ني وأ احَو اَلِإ ُهَمَأ ُهَمِْلَكُي نأ ٍرَشَل ناك امو“

 ع 031 1-0 لا م 0 6 .٠ هوكض 00

 ل «ملاَمَأ ْممَأ الإ ِهَيَحاَني ٌريِطَي ريط الو ٍِضرَأْلا يف ََبآَد ني اً
 ف «َنيِرِذنُمَو َنرّْيَبِم الإ َنِلَسْرَمْلا ُلِسر امو» 2 ىلع ع 3 م ل دءراا . 2

001 

 ضر ا «ُبيِرَه َةَحاملَأ َّلعَل َكِِرَدُي اًمو#



 ةيآلا

 0 «ْنِم صّقني ال ِرَمَصُم نم رمي امو#

 0 <09 قول نع قلي اًو#

 0 « آلا ولو هلي أوُنَماَ ْوَل َمِييَلَع اًداَمَول

 0 «دمأ دهمنآ ىدتَب ْنِم قي ٍلوُسَر أدم

 0 ٌمَهَجَو َمَلْسَأ نمي اًنيِد ُنَسْحَأ ْنَمَو

 يم م «نوُد نم ْأوُعْدَي نيم َّلَضَأ ْنَمَو
 للا لا 2 ربا ىلا رثشس ممم ع ساس سار

 «اَهَيلِإ ًاوكستل ايوزأ مُكِسفنأ ني ركل َقلَخ ْنَأ هديا نمو
 0 © نودي يلع ِنيَجَوَر افلح هيَ لُكح نيو#

 ... مطل ْمُه كيك هلل َلَر آمي مُكحَتَي َرَل صو
 0 4« تْوِسَتلا ْمْه كلود هَل لأ آمي مُكحَحي دل نمو

 ل 4و يِقَتَسُم طم َلَع ُهلعَي أهي نمو
2 

 0 219 - 1س جس معسل ا آ هلآ

 «دقف زخآلا وْوْلَأَو هِلْسُرَو ءديثكو ءهكَقلمو هّللب فكي نمو

 « دمهم وه هلل دبي نو
 0 « دب اوركذ امم اًظَح اوُسَتَو

 .. هاني كنت مل اكن ومينا روي طنقلا ينل عت
 .. «ِضرأْلا يف نو ٍتَوْمَتلا ىف نَم َقِعَصَم رولا ىف َحِيْبَل
 000 .٠ *©) اَهَونَتو اَمَرْوج اَهَمْهَك © اَهَوَس اَمَو نيلو#
 0 امك َمْهَردَصَبََو مهتدتفأ ُبْلَقْنِو»

 للم م 4« نسل ُهَئْينعَم
 مر م يآ مس رع

 0 ع ع نورفك ٌورخاالاب مهر#

 هدف ده دم هدم دفاعا. دو دما. د. ةادفاو اع او د. د ةاقأف

 رم هه

 0 «َنوئقوب مه ةرخألاب مهو

 ل «ترئيخ هن يد
 .. رك نأ دارأ ْنَمِز ةَملِج َراَهَئلاَو َليَأ َلَمَج ىِرَلا َرهر»
 0 « رالي مُثْحَرَج اَم ُمَلْمَيَو للاب مْكِنَوَنب ىلا َوْهَول

 طع اع جي 1 ا سس سل هه رى اسس ساس
 مالم ما مة اعلم # اَنيَدَه الح َبوُفَعَيَو قححسإ مل انبهوو

 يال

 هدم مدع ار ماقام ا. او د .اعأع

 مام ادم د. د.هاق دو د. اقف مالو

 ثم دمام دم دماو دم اع او دماولا»

 هم دم دم هدم اه دم امام عاف

 ماما ام م دم د.او دم ماه د ةماعأو

 مام دم ماد. دمادق دما. ام هاف

 ا

 فلي

 نال

 دنفن

 م6

 ا



 ةحفصلا ةيآلا

 2 0 <24 نمل َكِلَك َنْوُم اع ٌرْوْعَيَو

 التلال م هناي نك لق ًالسّرم تنل اورَقُك تردلا لَو

 مسالا ع م 4بو تركي نأ قع لق وُه قم تروي »
 0 4(© تيييصأ َنيَد الهكَم ٍدْمَملا يف سن ملَكِيَو»
 ل 4ِباَدَمْلا َّدَّسأ توعَرَف لاَ اوجد ٌةَعاَملَأ ْموُفَت َمْوَيَول

 اعنح ا
 مسبب
. 
 ل 4ّلَّرَت ىلا بككلاو واوُسَرَو هلل أوما اَوُنماَ : 6

 ل 4و 67 ]ريك اكو هللا أوركأل ْأونَماَ ني
 00 «انات ٌيَيْمَأو ٌكَشنَأ اوه اونما- َندَلا اًأك»
 ل «ّقنأَو ٍركَد ني ٌركتقلَح اَنِإ سال ايأكي»
 فدي ضن ضف 0 ا «زدِبو نين ني وفل ىلا مكبر اوُعَتأ سانا ابيأكي»

 ضلال « مداد بي

١ 3 1 

 اهب اهب را ١ 3. 0ع

 ل 4ةمكْفلو بككلا حنو ْمُحْييو ايل يلع ارلتي»
 ضل «تّيِملآ ّنِم ىلا جزي»

7 0-0 

 كل ا ا «ّرئألا ديدي
 ا ه«رتشلا ْمُمسِب دبر الع رنا ْمُكِب هنأ ديرة سن رم

 مسالا مل للم «نم نأ ف ©9 اهسرزم هَل تلا نع َكولَسَي»
 معلا ل لل «قَر َدنِع اَهنْلِع اَنَنِإ لق اهَسْرُم نبأ َوَهَلا نع َكيلَتَي»
 هظا1 #4 م 4دَّلِإ ترمتني الو ْمَفلَح ابو ميِد َنيِب اَم ملْعَيِل

 مك « تما نكت 1 اثكيإ امنت عي ال َكْيَر تن صعب أي مْوْي9
 اي هاري نادل ّنِم َنْوبيري مب
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 0 شيرق نم ةمئألا

 .. ىسيع لوزنو «ءلاجدلاو .ءيدهملاك «ةعاسلا طارشأ ثيداحأ

 0 ةوالتلا خسن ثيداحأ

 0 روبقلا باحصأب مكيلعف رومألا مكتيعأ اذإ

 0 هللاب نعتساف تنعتسا اذإو ءهللا لأساف تلأس اذإ

 كباتك يف هتلزنأ وأ كسفن هب تيّمس كل وه مسا لكب كلأسأ

 0 ةنس نيعبسو ةنس نيتس نيب يتمأ رامعأ

 0 هللا الإ هلإ ال :يلبق نم نويبنلاو انأ هتلق ام لضفأ

 0 قدص نإ حلفأ

 0 قدص نإ هيبأو حلفأ

 0 اقح الإ ينم جرخي ام هديب يسفن يذلاوف «بتكا

 0 هللاب كارشإلا (ًاثالث) ؟رئابكلا ربكأب مكتبنأ الأ

 00 ىلب :انلق ؟رئابكلا ربكأب مكعبنأ الأ

 0 مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ

 ... يدهلا لضفأ نإو هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف ءدعب امأ

 هلم ملم هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 0 كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ

 ماقام هع ع هم او اعف

 هاف امام هم هدم او اءاو



 ةحفصلا ثيدحلا

 قيل 0 نيملسم ءافنح هينبو مدآ قلخ هللا نإ

 نال مكتيقرب سيلو «ينافش هللا نإ

 نا ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم بتك هللا نإ

 لا هنيع ىلإ هديب راشأو .روعأب سيل هللا نإ

 سضوللا 00 مالسلا وه هللا نإ

 0 اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ

 افلا... م. مة ةء لثة ثم ممن ممم ةيمثب هللا لوسر ىلإ اهدلوب تءاج ةأرما نأ

 ني رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ

 "نر ا اهتّير ةمألا دلت نأ

 لقا ةينارصنلاو ةيدوهيلا ال ةملسملا ةيفينحلا نيدلا تاذ نإ

 نآليا كبر لتق دق ىلاعتو كرابت يبر نإ

 ©7]4 000000000006000 م مما لل ةوسق هيلإ اكشف لكك يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ

 قش الجر ٍطعي ملو ًالجر ىطعأ دي هللا لوسر نأ

 لا صقشمب هرعش رصق هلي هللا لوسر نأ

 في رفك هنإف مكئابآ نع اوبغرت ال نأ

 0 ا ايندلا لاثمأ ةرشع كل نإ

 لي يبن نم امو ءرخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ

 نا هثيدحب انملعأو كي هللا لوسرل انمزلأ تنك تنأ

 نر نآرقلا نم كعم امب اهكتحكتنأ

 فوج ا ع هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ

 ل روعأب سيل مكبر نإو روعأ هنإ

 نا هللاب ثاغتسي امنإ يب ثاغتسي ال هنإ

 للا ا يسن وأ خسن امم هنإ

 هؤم فالق .. 00606606066000 م ىرجف ءبتكا :لاق مث ملقلا هللا قلخ ام لوأ

 ففي 0 نمؤتو هلسرو هئاقلبو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ناميإلا

 ل ةبعش نوتسو عضب وأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا

 قرا هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهالعأ .ةبعش نوعبسو ةعضب ناميإلا

 "©1500. 6660660 م م ل ا ما م م نة منن همم م مة م فة فية مة ممم ةقف مة م ةةةماعف هب ينتئا



 ثيدحلا

 . هللاب كرشلا :لاق ؟هللا لوسر اي يه امو :اولاق «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا

 0 ذخأف :لاق «ينيلي امم هرهظ لعجاو «ينم هندا
 . 4و هل قلو : نيتيآلا نيتاه يف مظعألا هللا مسا

 ةممم لل ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق «بتكا
 0 ال قش يبأل اوبتكا

 (ب)

 0 ًاتس لامعألاب اورداب

 0 ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مساب

 ةالصلا ماقإو هللا دحوي نأ ىلع : سمخ ىلع مالسإلا يعل

 (ت)

 0 مهمامإو نيملسملا ةعامج مزلت

 ةفك يف عضويف لجرلاب ىتؤيف ةمايقلا موي نيزاوملا عضوت

 (ث)

 مس ع ع ع. « + . مئامتلاو ةلوتلاو ىقرلا :رحسلا نم ثاللث

 . نم تنمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن عفني مل نجرخ اذإ ةثالث

 (ح)
 0 هللا هللا :ضرألا يف لاقي ال ىتح

 0 ام ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول ءرونلا هباجح

 00 ا ا ا ا ا ا ا بايذلا ثيدح

 0 ا ع ح ع ح ح ح + + < < + + ع 7 جارعملا ثيدح

 0 ٍلَط ىبنلل اهسفن ةبهاولا ثيدح

 00 ا ا ا ا ا رمقلا قاقشنا ثيدح

 00 0 0 + + ح7 شرعلا تحت سمشلا دوجس ثيدح

 0 فوسكلا ة ثيدح

 ٠.6 6م دم م اةام ده هاء ا عاقأام

 هد هده او ده ها. امام اء و اف امو

 مه 606 هاما. دام د. ماء اق اعاعلاث

 هدف دم هدم ام اه دم ادم ام م م اعأف

 هه د6 مه امام اه د. ام ام اقأاث

 ه6 6م م6 م مام او دما. اوه

 م06 مام اءم ماعاد. د. ده اعاوأو

 ه6 هدم اه ده م او اهداف ماع امو

 م06 عام هام اق د. هاه اة اواعأاه

 ه6 هدم او هاما اه د.ام اه عاام

 ه6 م دما. دم اودع ام م ا. اواوأاع

 كَ

 ماه



 ةحفصلا ثيدحلا

 نوروز 0 ع ع ملعلا نم نيءاعو ٌيفَي هللا لوسر نع تظفح

 (خ)
 قرر 0 ع ا ا هتروص ىلع مدأ هللا قلخ

 ليلا تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ

 دز

 ليش ا قدص نإ هيبأو ةنجلا لخد
 ولا ا ع ع نايسنلا مدعب هايإ هتراشبو هنأنط ةريره ىبأل دبع ىبنلا ءاعد

 ل لاا الا ل ا ا ا اا ا ا ةدابعلا وه ءاعدلا

 يار نأ انيلع ذخأ اميف ناكف هانعيابف كك ىبنلا اناعد

 (ذ)

 0 ا هلاثمأ ةرشعو كل كلذ

 لاقل ا ع ع هعم هلثمو هل كلذ

 رز
 تر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةروص نسحأ ىف ىبر تيأر

)5 

 )نور ا ا ع ع ل ع ا نآرقلا نم كعم امب اهكتجّوز

 انور ا ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع كعم ام ىلع اهكتجوز

 (س)
 نال ضرألا يف هللا لظ ناطلسلا
 للا ا ع ا ع ع ا ا هدمح نمل هّللأ عمس

 ]ه6 للم. مم نم منة ممم ةةمممم لكي ىبنلا (ىنعي هارأ :لاقف «ىهتنا مث) تعمس

 (ش)
 00 اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا



 (صر)

 00 ا يبأ ءاجف ةيآ كرتو رجفلا لك يبنلا انب ىَّلص

 0 خفني نرقلا ةئيهك روصلا

 همام م هن م هي مم ةنا مم م همام مة قمة فام ثم امفف نمحرلا ةروص ىلع

 (ق)

 ممم عما امام ام ا.اثا| هللا لوسر امهأرقأ ةروس راصنألا نم نالجر أرق

 5 2 هارأ ىَنأ رون :لاق ؟كبر تيأر له هللا لوسر اي :تلق

 (ك)

 .. . عجطضا مث مهب ملأف هلهأ ىلإ لخدف ليللا نم ماق اذإ ناك

 ... هعفرو هخسن لبق نآرقلا اذهب هتالص ىف أرقي ِةِلَك يبنلا ناك

 0 «ةخيشلاو خيشلا» :نآرقلا نم لزنأ اميف ناك

 0 «تامولعم تاعضر رشع# :نآرقلا نم لزنأ اميف ناك

 ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ هيف ًاباتك مزح نب ورمعل ٍةِكَكي يبنلا بتك

 0 ةرطفلا ىلع همأ هدلت دولوم لك

 هم لما ممم منامة مة م ة مراة ع مة ةاففامف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 0 كل نإف ةنجلا لخداف بهذا :هل هللا لوقيف

 م ع + ع + + « + ح7 : مهريمأ لوقيف دلع ميرم نبا ىسيع لزنيف

 هه. اة اه او اةاعأاو

 مه ده هده ده هام امامه

 هه 6 م6 . ٠.6

 هاو دمام ده هدام اعف

 ةحفصلا

1١ 

 د2

 هدع

1 

 ما
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 لاذقا

 "١



 0 مالسإلا ةرطف ىلع دلوي دولوم لك

 ل
 مس ع ع ح . ح . ح . . . < ...٠.6 هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل

 2000 ىسوم ىلع ينورّيخت ال

 0 قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال

 0 دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دست ال

 0 ا هللا ءايبنأ نيب اولّضفت ال

 0 ىتم نب سنوي ىلع ينولضفت ال

 0 امهنيب نوكت ناتميظع ناتئف لتتقت ىتح ةعاسلا موقت ال

 0 هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال

 00 ةنجلا لخد الإ دحأ اهظفحي ال

 0 ىتم نب سنوي نم ريخ ينإ مكدحأ ٌنلوقي ال

 0 ىتم نب سنوي نم ريخ انأ :لوقي نأ دبعل يغبني ال

 0 اهتيسنأ لب ءال

 0 دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل

 0 ًاريخ هللا كارأ دقل

 ممم م ممم ممم مة ةةلنم يطعأ هب لئس اذإ يذلا مظعألا همساب هللا اعد دقل

 00 دحأ ثيدحلا اذه نع ينلأسي ال نأ تننظ دقل

 0 ا اهبرت ةمعن كل

 ةنجلا لخد الإ دحأ اهظفحي ال  دحاو الإ ةئام  ًامسا نوعستو ةعست هلل

 0 شرعلا قوف هدنع وهف باتك يف بتك قلخلا هللا ىضق امل

 0 ايحأو تومأ كمساب مهللا

 0 باذعلا ٍهقو باتكلا ةيواعم ملع مهللا

 0 اوذختا ًاموق هللا نعل ءانثو يربق لعجت ال مهللا
 0 ًايناث هيلإ ىغتبال لام نم ًايداو مدآ نبال نأ ول

 كف



 هم ده دمام ده دما. و او دودو هده هام او و واواف واو ا .او او دو هاو او واوا او وأو ءامسأ ةسمخ ىل

 00 ًافلأ نوعبس ىتمأ نم ةنجلا ٌنلخديل

 مم مام همام مة اة اة اة اماماعاو بويجلا قش وأ دودخلا برض نم انم سيل

 ةماعلا مكتعمج اذامل نوردتأ :لاق مث ؛هالصم ناسنإ لك مزليل

 00 هللا لزني مث «نوعبرأ نيتخفنلا نيب ام

 0 نل اهنإ :لاق «ةعاسلا ركذن :اولاق ؟نوركاذت ام

 00 نيتفدلا نيب ام الإ كرت ام

 0 نسح هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا هآر ام

 0 نمآ هلثم ام تايآلا نم يطعأ دقو الإ يبن ءايبنألا نم ام

 0 اهدهع لاط نإو ةبيصمب باصي ملسم نم ام

 00 نم لقثأ ةمايقلا موي نازيملا يف عضوي ام

 0 كلذ نم لسرلا .ًافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام

 لسرلا مك :هللا لوسر اي :تلقف ءافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام

 0 ةرئاعلا ةاشلا لثمك قفانملا لثم

 0 ةضبارلا ةاشلا لثمك نيقفانملا لثم

 0 همحر لصيلف هرثأ يف هل أسنيو هقزر يف هل طسبي نأ ٌبحأ نم

 لعل دفولاب وأ موقلاب ًابحرم :لاقو ؟موقلا نم وأ ؟دفولا نم

 0 رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًابذك يلع دّمعت نم

 0 ةنجلا لخد اهظفح نم

 0 هل هللا باجتسا اهب اعد نم

 00 ةظقيلا يف يناريسف مانملا يف ينآر نم

 | هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هرّيغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم

 لفي

 هدف دمام ادع .مامأاو

 هيثم اقع م اعمال
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 ةحفصلا ثيدحلا

 (ن)

 للا اهاعوف اهظفحف يتلاقم عمس اأءرما هللا رضن

 ل هارأ ىّنَأ رون

 (ه)

 00 ةنيدملا ىنعي - ةبيط هذه «ةبيط هذه «ةبيط هذه

 فذ ا 0 كرابملا ءادغلا ىلإ اومله

 ىورب كلذ نم هللا ىلع نوهأ وه

 نا ا ا هب خفني نرق وه

 (و)

 نا هللاب نعتساف تنعتسا اذإو

 قلل اوتومت ىتح مكبر اورت نل مكنأ اوملعاو

 ني ا نازيملا ألمت هلل دمحلاو

 نيل ا نازيملا ىف لقثأ امهل هديب ىسفن يذلاو

 للا ا ا تلسرأ يذلا كيبنبو

 نال 0 ا هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو

 نزرع ةلالض ةعدب لكو

 فقرر 0 ا ا نيمي هيدي اتلكو

 اي هللا هثعب لوسر لوأ ًاحون اوتثا نكلو

 .1١490 م ل (مهاياطخب :لاق وأ) مهيونذب رانلا مهتباصأ سان نكلو

 ليلا سانلا لوقي نأ الولو

 نار ع ةنجلا هل تبجو الإ اهب وعدي ديع نم امو

 قيل 0 هنيع ىلع هتبابسو هنذأ ىلع هماهبإ عضوو

 لاري ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو

 (ي)

 ني كب كيتآ نونجم يل تخأ نبا وأ «يل نبا يعم نإ هللا لوسر اي
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 ةحفصلا ثيدحلا

 تالا ل ل مّلكم مّلعم ءمعن :لاق ؟مدآ ناك ًايبنأ هللا لوسر اي

 نقلا هبلق ناميإلا لخدي ملو هناسلب نمأ نم رشعم اي

 وي يف نوعمتجي ءراهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي

 فلز 0 ع نم هعمسي توصب مهيدانيف دابعلا هللا رشحي

 لا رانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنجلا لهأ هللا لخدي

 نارا 0 مهلك ةثالث اذه مكزنك دنع لتقي

 نال ا ا ا ا يدهملا مهريمأ لوقي

 نجل ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ :ىلاعت هللا لوقي

 قر ينركذ نإف «ينركذي نيح يدبع عم انأ :هللا لوقي

 مقالا .. ل ل ادع هدعي ال ًايثح لاملا يثحي ةفيلخ يتمأ رخآ يف نوكي

 ين





() 

 1450 مم فحصلا ىف بتكن ال انإف ءاذكو اذك رمألا نأب كبحاص ربخأ

 ىلا | ع  ح ءوس ةئيبخ هلو الإ امهيلع ءىرتجي مل هنإ

 قررا 0 ا ع ع ع ع صقنيو دادزي ناميإلا

 ل ا هبتكف هبتكا

 )عز

 ل ا انؤرقأ ٌىبأو اناضقأ ٌىلع

 (ف)

 قفل 0 هللا نيد لهأ نم دحأب لزنت تسيلف

 (ق)

 لالا ا ةباتكلاب ملعلا اوديق

 (ك)

 7])54 ملل ل م نجلا مهل لاقي ةكئالملا ءايحأ نم يح نم سيلبإ ناك

 000 مهيلإ بحأ ءامسلا نم رخي نأل ماوقأ دنع ملعلا اذه ناك

 فرك 0 بضغ وأ رانب هللا همتخل بنذ لك



 ةحفصلا رثألا

 نينار ا ا ا ا ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع يي ع يي يع ىلإ بحأ ىمع ونب ىئبري نأل

 (م)
 6٠١" ... مكريمأ نم كلي هللا لوسرب ةالص هبشأ ِلك هللا لوسر دعب ًادحأ تيأر ام

 ىلا 0 اذإف - لكك ىبنلا باحصأ رتس نايفس ىبأ نب ةيواعم

 فر نمف «ةنحم اندنع ةيواعم

 (ن)

 نايل 0 ا ةعدبلا تمعن

 (ه)

 ...١560 م م م م م ملم هنع اهتبتكو ٍِكَي هللا لوسر نم اهتعمس ثيداحأ هذه

 و)

 انور 0 ع ا تائيسلاو تانسحلا هب نزوت قح نازيملاو

 لاثلا ا ع ا ا ع تلسرأ يذلا كلوسربو

 نم وهف ضرألاو تاوامسلا رطاف :ميركلا نآرقلا يف ءيش لكو

 لاقي 0 هللا لوسر ىلع اوبذكت ال مكليو
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 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 .ميركلا نآرقلا

 ىلوألا «ناتسكاب «يمداكأ ثيدح .ط «ةعيرشلا «نيسحلا نب دمحم : يرجآلا

 .يقفلا دماح دمحم :ت .م1947 ها 50

 ءرصمب «حيبص يلع دمحم .ط .ماكحألا .دمحم نب يلع :يدمآلا

 .ماو354 مام

 .م1940 -ه١51١ «رانملا راد ءدوملتلاو ليئارسإ :(سبيليف) دمحأ ليلخ ميهاربإ

 بيرغ يف ةياهنلا ءيرزجلا دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ :ريثألا نبا

 هط :ت «ءىرخأ تانايب نودب «توريب «ةيملعلا ةبتكملا .ط ءرثألاو ثيدحلا

 .يحانطلا دومحمو يواوزلا

 يف اهرثأو ةيميت نبا مالسإلا خيش ةوعد «لوبقم نيدلا حالص :دمحأ

 .دنهلا «ةيمالسإلا ةيملعلا ثوحبلا عمجم .ط .ةرصاعملا ةيمالسإلا تاكرحلا

 .م1147 ه5

 مامإلا نع ةيورملا لئاسرلاو لئاسملا «ناميلس نب هلإلا دبع :يدمحألا

 .ه515١ .ةيناثلا ءضايرلا «ةبيط راد .ط «ةديقعلا ىف ليئنح نب دمحأ

 1 .ما06

 .م١1941 ه١6٠54١ «ةيناثلا .ط .نآرقلا يناعم «ةدعسم نب ديعس :شفخألا

 .ركفلا راد «يمالسإلا ملاعلا رضاح :ريمألا :بيكش :نالسرأ

 نبا .ط ««ةنس نيعبرأ ءاخإ» وأ ءاضر ديشر» :ريمألا :بيكش :نالسرأ

 .ه165 «.ىلوألا ءقشمد «نوديز

 ةسسؤملا .ط «ةغللا بيذهت ء(روصنم وبأ) دمحأ نب دمحم : يرهزألا

 .نوراه مالسلا دبع :ت ءرشنلاو ءابنألاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا
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 راد .ط .ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا ءرشب يبأ نب ليعامسإ نب يلع :يرعشألا

 .دومحم نيسح ةيقوف :تا.م191/7/- م1197 .ىلوألا .ءرصم ءراصنألا

 ةعماجلا .ط «ةنايدلا لوصأ نع «ةنابإلا ,ءليعامسإ نب يلع :يرعشألا

 .يراصنألا دامح ميدقت ه404١ ه409١ ةسماخلا «ةيوبنلا ةنيدملاب ةيمالسإلا

 «ةيرصعلا ةبتكملا .ط «نييمالسإلا تالاقم «ءليعامسإ نب ىلع :يرعشألا

 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم 1ت.ما م1 توريب

 يملعلا سلجملا .ط ءرغثلا لهأ ىلإ ةلاسر .ليعامسإ نب يلع :يرعشألا

 .يدينجلا ركاش هللا دبع :ت «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلاب

 «سئافنلا راد  حالفلا ةبتكم .ط ءردقلاو ءاضقلا .ناميلس رمع :رقشألا

 .م19413 ه١41١ ةثلاثلا «تيوكلا

 ةسداسلا «ندرألا ,ءسئافنلا راد :تالاسرلاو لسرلا ؛ناميلس رمع :رقشألا

 .م1540 ه6

 «سئافنلا راد .ط (ىرغصلا ةمايقلا) ءرخآلا مويلا ,ناميلس رمع :رقشألا

 .م19460 ه6 ةسداسلا «ندرألا

 «ندرألا «سئافنلاراد .ط (ىربكلا ةمايقلا )رخآلا مويلا .ناميلس رمع :رقشألا

 ش .م1540 ه6

 ءرشعلا تاءارقلا يف طوسبملا ؛نارهم نب نيسحلا نب دمحأ :يناهفصألا

 .يمكاح ةزمح عيبس :ت ا «قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 رادلا  ملقلا راد .ط .ميركلا نآرقلا ظافلأ تادرفم .بغارلا :يناهفصألا

 .م1947 ه١5١؟ .ىلوألا «قشمد «ةيماشلا

 نبال) رصتخملا نايب .دمحأ نب نمحرلا دبع نب دومحم :يناهفصألا

 رهظم دمحم :ت'ا.م1985 ه4105١ .ىلوألا .ىرقلا مأ ةعماج .ط (بجاحلا

 .اقب
 «فراعملا راد «تايعمصألا .كلملا دبع نب بيرق نب كلملا دبع :يعمصألا

 .نوراه مالسلا دبعو ءركاش دمحأ :تاءرصم

 : حرش .رصم «بادآلا ةبتكم .ط ءىشعألا ناويد .ءسيق نب نوميم : ىشعألا

 .نيسح دمحم .د

 ةعابطلا ةكرش .ط .يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد ءىفطصم دمحم :يمظعألا

 .م١1981 ه١0٠5١ ةثلاثلا .ط «ضايرلا «ةدودحملا ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ل



 د55

- "> 

- 6 

36 

 كولا

 - ١"

"> 

 5 فيا

- "#5 

 ل 1

 لك

 5 ضو

- “06 

4 

 ةيبرعلا ةعابطلا ةكرش :نيثدحملا دنع دقنلا جهنم ءىفطصم دمحم :ىمظعألا

 .م19845 < م1117 « ةيناثلا ّط «ضايرلا «ةدودحملا ةيدوعسلا

 مامإلا ةبتكم .ط «ةيريخلا لامعألا نم جذومن «يقشمدلا رينم دمحم :اغآ

 هاك ةيناثلا «ضايرلا «يعفاشلا

 وت نم مهفقومو ةيديرت 1 ين «تافصلاو ءامسألا ديحوت نم مهفقومو ةيديرتاملا « ىفلسلا سمشلا : ناغفألا

 .م19948. -ه419١ /«ةيناثلا ءفئاطلا «قيدصلا ةبتكم .ط

 .ط ءدجاسم روبقلا ذاختا نم دجاسلا ريذحت .نيدلا رصان دمحم : ىنابلألا

 .م1941 ه١ ةعبارلا «يمالسإلا بتكملا

 .م1985ه5405١ «ةسماخلا .هماكحأو هعاونأ لسوتلا «نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 «توريب «يمالسإلا بتكملا .ءولعلا رصتخم .«نيدلا رصان دمحم :ىنابلألا

 .م١1941 .هه١0١5١ «ىلوألا

 بتكملا .ط «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 .ما06 ه86٠5١ «ءةعبارلا «توريب «ىمالسإلا

 ةبتكم .ط «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس «نيدلا رصان دمحم :ينابلألا

 ه١ «ىلوألا «ضايرلا «فراعملا

 . بتكملا .ط «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس «نيدلا رصان دمحم :ينابلألا

 .ماو86 < ها86٠5١ه «ةسماخلا «توريب «ىمالسإلا

 بتكملا .ط «هتدايزو ريغصلا عماجلا حيحص «نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 .م14 -ح ها٠5١م8 «ةئلاغلا «توريب «ىمالسإلا

 يبرعلا ةيبرتلا بتكم ص «يذمرتلا ننس حيحص «نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 ها .جيلخلا لودل

 ةيبرتلا بتكم .ط «دواد يبأ نئس حيحص «نيدلا رصان دمحم :ينابلألا

 ةيبرتلا بتكملا .ط «يئاسنلا ننس حيحص «نيدلا رصان دمحم :ينابلألا

 هآ684 « جيلخلا لودل يبرعلا

 ةيبرتلا بتكم .ط ءهجام نبا ننس حيحص «نيدلا رصان دمحم :ينابلألا

 .هآ5١ 4م جيلخلا لودل ىبرعلا

 يبرعلا ةيبرتلا بتكم «يذمرتلا ننس فيعض «نيدلا رصان دمحم :ينابلألا

 .م1591 < ها «ىلوألا ّط .جيلخلا لودل

 ليف



 ىلا

2" 

 فو

 ء

16 

 1ك

 3في

 نله

 هه,

 م

65 

 يبرعلا ةيبرتلا بتكم ءدواد يبأ نئس فيعض «نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 .م1147 - ه5 .ىلوألا .ط ءجيلخلا لودل

 يبرعلا ةيبرتلا بتكم «يئاسنلا ننس فيعض «نيدلا رصان دمحم : ينابلألا
 .م114:0- ه١51١ «ىلوألا .ط .جيلخلا لودل

 ةيبرتلا بتكم .ط «هجام نيا ننس فيعض «نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 .م1988 ه8٠15١ «ىلوألا «جيلخلا لودل يبرعلا

 بتكملا .ط «هتادايزو ريغصلا عماجلا فيعض «نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 .مم ها١٠51 «.ةثلاثلا ءيمالسإلا

 .يمالسإلا بتكملا َّط «بيطلا ملكلا حيحص .نيدلا رصان دمحم : ينابلألا

 يف يناعملا حور «(لضفلا وبأ نيدلا باهش) يدادغبلا دومحم : يسولآلا
 نع روصم) توريب «ثارتلا ءايحإ راد «يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .(رصم «ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ

 «يبرعلا باتكلا راد .ثيدحلا رصعلا يف حالصإلا ءامعز .دمحأ :نيمأ
 .ما16 «توريب

 .ةرشاعلا «توريب «يبرعلا باتكلا راد «مالسإلا ىحض .دمحأ : نيمأ

 .م6 «ةرشاعلا «توريب ١ يبرعلا باتكلا راد ءمالسإلا رجف ,دمحأ : نيمأ

 ةبتكم .ط «ةيوبنلا ةنسلا نم ةيلقعلا ةسردملا فقوم .قداصلا نيمألا :نيمألا
 .م1948-< ه518١ «ىلوألا ءضايرلا ءدشرلا

 لئاسم يف فاصنإلا .«يوحتنلا ديعس يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع : يرابنألا

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط «نييفوكلاو نييرصبلا نييوحنلا نيب فالخلا

 .(رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ةعبط نع ةروصم) توريب

 ءرادلا ةبتكم ؛ةرجهلا ماكحأب ةرمزلا مالعإ .دمحم نب دامح :يراصنألا
 .ةرونملا ةنيدملا

 «رونلا ةسسؤم ّط «يرعشألا نسحلا وبأ دمحم نب دامح :يراصنألا

 ها٠7894 .ةئلاثلا «ضايرلا

 ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .ط ءاضر ديشر تالحر .؛فسوي :شييأ

 .م191/8 «ةيناثلا «توريب

 ّط «مالكلا ملع يف فقاوملا .نيدلا دضع دمحأ نب نمحرلا دبع : يجيرلا

 .قشمد «نيدلا دعس ةبتكمو «ةرهاقلا «يبنتملا ةبتكم «توريب «بتكلا ملاع ْ
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 بتكلا راد .ط «ليعامسإ يويدخلا دهع يف رصم خيرات «سايلإ : يبويألا

 .ه11741- م1917 «ةيرصملا

 ءركفلا راد .ط «ميدقلا دهعلاو ةاروتلا ةساردل لخدم .يلع دمحم :رابلا

 .م1940- ه١٠4١ «.ىلوألا «توريب «ةيماشلا رادلاو «قشمد

 «ملقلا راد .ط «ميدقلا دهعلاو ةاروتلا يف ءايبنألاو هلإلا «يلع دمحم :رابلا

 .م1990 -ه١٠5١ «ىلوألا ءقشمد

 .ط «لئالدلا صيخلتو لئاوألا ديهمت ؛(ركب وبأ) بيطلا نب دمحم :يتالقابلا
 .رديح نيدلا دامع :ت ,م1194١- ه5١5١ «ةثلاثلا «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا .ط ؛حيحصلا «ليعامسإ نب دمحم :يراخبلا

 .م1988- ه509١ «ةيناثلا .ط (ثارتلل نايرلا ةروصم)

 «سراف نيمأ هيبن :ةيبرعلل هلقن «ةيمالسإلا بوعشلا خيرات «لراك :ناملكورب

 .م1958 «.ةسماخلا «توريب «نييالملل ملعلا راد .ط « يكبلعبلا رينمو

 .رصم «فراعملا راد .ط «يبرعلا بدألا خيرات «لراك :ناملكورب

 بتكملا .ط «ةيميت نبا بقانم يف ةيلعلا مالعألا ءيلع نب رمع :رازبلا

 .شيواشلا ريهز :ت «ه747١ «ةيناثلا «يمالسإلا

 .ط ء(رازبلا دئنسم) راخزلا رحبلا «قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ :رازبلا

 نمحرلا ظوفحم .د :ت ء«ه404١ «ىلوألا ؛«توريب «نآرقلا مولع ةسسؤم

 .هللا نيز

 راد .ط ءنورق ةينامث لالخ دجن ءاملع «حلاص نب هللا دبع :ماسبلا

 .ه517١ «ةيناثلا «ضايرلا «ةمصاعلا

 .م1885 «توريب «فراعملا ةعبطم «فراعملا ةرئاد «سرطب : يناتسبلا

 راد .ط «ةيمهجلا ىلع درلا . يلبنحلا يربكعلا دمحم نب هللا ديبع :ةطب نبا

 ش .ضايرلا «ةيارلا
 «ةيارلا راد .د ءردقلا ءيلبنحلا يربكعلا دمحم نب هللا ديبع :ةطب نبا

 .ه518١ «يناثلا «ضايرلا

 راد «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا ءبيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ :يدادغبلا

 .رتع نيدلا رون :ت ,م19708- ه8965١ .ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا

 بتكلا راد .ط «ةياورلا ملع يف ةيافكلا ,بيطخلا يلع نب دمحأ :يدادغبلا -

 .(دنهلا نع ةروصم) ماو48- ها94٠1 «توريب «ةيملعلا

 لفي
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 خيشلا :حيحصت «هقفتملاو هيقفلا .بيطخلا يلع نب دمحأ :يدادغبلا

 .ةعبطلا مقر نودب ,م1970- م96 .«يراصنألا ليعامسإ

 ةنيدملا «ةيفلسلا ةبتكملا ءدادغب خيرات .بيطخلا يلع نب دمحأ :يدادغبلا

 .ةرونملا

 .ط .تافصلا ىلع مالكلا يف ةلاسر .,بيطخلا يلع نب دمحأ :يدادغبلا

 .معنملا دبع ورمع :تاءةدج «ملعلا ةبتكم

 «ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد .ط «ملعلا دييقت «بيطخلا يلع نب دمحأ :يدادغبلا

 .شعلا فسوي :ت «م191/4١ «ةيناثلا

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط «نيدلا لوصأ ءرهاط نب رهاقلا دبع :يدادغبلا

 .ها١٠١5١ «(توريب

 يلع دمحم ةبتكم .ط «قرفلا نيب قرفلا .ءرهاط نب رهاقلا دبع :يدادغبلا

 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :ت ءرصمب هدالوأو حيبص

 .ط ءرشع ةعبرألا تاءارقلاب رشبلا ءالضف فاحتإ .دمحم نب دمحأ :انبلا

 نابعش :تاءم19487- ه401١ «ىلوألا  ةيرهزألا تايلكلا  بتكلا ملاع

 .ليعامسإ دمحم

 .رصم ؛فراعملا راد ؛ملعلاو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا .سيروم :ياكوب

 دهاعملل ةرادإلا .ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت .ميهاربإ : يروجيبلا

 .ماوملت ه5 .ةيرهزألا

 :ت ءرصم «ثارتلا راد .ط ؛يعفاشلا بقانم .نيسحلا نب دمحأ :يقهيبلا

 .ماوالا < م١1 «ىلوألا ءرقص ديسلا

 راد تاروشنم «داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا .نيسحلا نب دمحأ :يقهيبلا

 ماصع دمحأ :تا2م19141- ه١1410١ «ىلوألا ,توريب .«ةديدجلا قافآلا
 .بتاكلا

 دمحأ :ت «داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا .نيسحلا نب دمحأ :يقهيبلا

 م1951 هما «يسرم دمحم

 «ىبرعلا باتكلا راد.دط .تافصلاو ءامسألا .نيسحلا نب دمحأ :يقهيبلا
 ْ .ماو40- مه «ىلوألا «توريب

 مولعلا ةبتكم .ط ءمهروبق يف ءايبنألا ةايح «نيسحلا نب دمحأ : يقهيبلا

 .يدماغلا ةيطع دمحأ :تا.,م1148- ه5١5١ :؛ىلوألا .مكحلاو

 كيت
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 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد.ط «ةوبنلا لئالد .نيسحلا نب دمحأ :ىقهيبلا

 .يجعلق يطعملا دبع :ت .ه6 «ىلوألا

 «نيرصاعملا اهمالعأ ريس يف ةيمالسإلا ةضهنلا ءبجر دمحم .د : يمويبلا

 .م1996 2 ه6١51١ «ىلوألا  ةيماشلا رادلا - ملقلا راد .ط

 ؛ةثلاثلا ءيمالسإلا بتكملا .ط «حيباصملا ةاكشم «بيطخلا : يزيربتلا

 .ينابلألا :تاه٠٠

 ةعبطمو ةبتكم ةكرش .ط ءنئسلا «ةروس نب ىسيع نب دمحم :يذمرتلا

 :حرشو قيقحت 2م19108- ه44١ «ةيناثلا ءرصمب يبلحلا يبابلا ىفطصم

 .ركاش دمحم دمحأ

 .ط «ىنسحلا هللا ءامسأ يف ةنسلا لهأ دقتعم «ةفيلخ نب دمحم .د : يميمتلا

 .م1945-ه15417 «ىلوألا «عيزوتلاو رشنلل ةيلودلا فاليإ راد

 «ميثألا مرجملا ىلع ميوقلا درلا ءدومح نب هللا دبع نب دومح : يرجيوتلا

 .م1945<- ها555١ «ةيناثلا «ةديرب «ةثيدحلا نايلعلا راد ةبتكم

 ةقفن ىلع عبط ؛«ةعامجلا فاحتإ ءدومح نب هللا دبع نب دومح : يرجيوتلا

 .ه785١ «ىلوألا «نينسحملا ضعب

 :ت «ةيناثلا ,ةبطرق ةسسؤم «ةماقتسإلا «ميلحلا دبع نب دمحأ :ةيميت نبا

 .ملاس داشر دمحم

 ةكمب ةموكحلا ةبتكم .ط «سيسأتلا دقن «ميلحلا دبع نب دمحأ :ةيميت نبا

 .ه١79١ .ىلوألا ءلصيف كلملا رمأب «ةمركملا

 (طوطخم) سيسأتلا دقن « ميلحلا دبع نب دمحأ :ةيميت نبا

 ةيفلسلا ةعبطملا .ط «ةيرمدتلا ةلاسرلا «ميلحلا دبع نب دمحأ :ةيميت نبا

 هه٠٠8١ «قئلاثلا ءاهتبتكمو

 [(؟) ىواتفلا عومجم نمض] ةيرمدتلا ةلاسرلا :ةيميت نبا

 [(5) ىواتفلا عومجم نمض] لوزنلا ثيدح حرش :ةيميت نبا

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ىربكلا ةيومحلا ىوتفلا :ةيميت نبا

 .رصمب «ةيفلسلا ةعبطملا .ط «ىربكلا ةيومحلا ىوتفلا :ةيميت نبا

 .م1951- ها7١85١؟ «ضايرلا «بتكلا ملاع راد ,ىراتفلا عومجم : ةيميت نبا

 ةرهاقلا ءاهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا .ط ءريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم :ةيميت نبا

 .ما و07 تح ها5994١ «ةعبارلا

 لركن
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 دمحم :ت «ةيبدألا زونكلا راد .ط .لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد :ةيميت نبا -

 .ملاس داشر

 :ت «ةنيل راد .ط ؛(ةليسولاو لسوتلا ىف ةليلج ةدعاق) لسوتلا :ةيميت نبا -

 .ه504١ .ىلوألا ,ءيلخدملا عيبر .د

 رصمب رانملا ّط ءاضر ديشر دمحم :ت «ةليسولاو لسوتلا :: : ةيميت نبا -

 :تاها6 «ةيناثلا .مكحلاو مولعلا ةبتكم .ط «داترملا ةيغب : ةيميث 3 نبأ -

 .شيودلا ىسوم
 تاه" «ةيناثلا «توريب «ىمالسإلا بتكملا ّط «ناميإلا : ةيميت نبا -

 .ينابلألا

 .توريب ءملقلا راد.ط «تاوبنلا : ةيميت نبا -

 ءملاس داشر دمحم :ت .مامإلا ةعماج .ط «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم :ةيميت نبا -
 .م19485<- ه05١5١ «ىلوألا

 .[ىواتفلا عومجم نمض] صالخإلا ةروس ريسفت :ةيميت نبا -

 «ىلوألا «ضايرلا ءدشرلا ةبتكم :رشانلا ؛ةيناهفصألا حرش :ةيميت نبا -

 .ما6 - ه6

 [0( ىواتفلا عومجم نمض] ةيندملا ةلاسرلا : ةيميت نبا -

 هللا دبع دمحم .د :ت ءرانلاو ةنجلا ءانفب لاق نم ىلع هرلا : ةيميت نبا

 .م1900 ت م6 «ىلوألا «ةيسنلب راد .ط «يرهمسلا

 .ه60٠5١ «ةيناثلا ,دنهلا «يهلد «ةيملعلا رادلا .ط :يركبلا ىلع درلا : ةيميت نبأ -

 (ةقباسلا شماهب) يئانخألا ىلع درلا :ةيميت نبا -

 .خيرات نودب «ىلوألا ءرصمب ةيفلسلا ةعبطملا ءرهابلا باوجلا :ةيميت نبا -
 .ه7949١ .ةسماخلا «ىمالسإلا بتكملا .ط «ةيدوبعلا :ةيميت نبا -

 ه1507١ «ضايرلاب فراعملا ةبتكم .ط «ةيدوبعلا :ةيميت نبا -
 .ىلوألا ءه5٠4١ .لقعلا رصان :ت ء.ميقتسملا طارصلا ءاضتقا :ةيميت نبا -
 ءاهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا .ط «ليوأتلاو هباشتملا يف ليلكإلا :ةيميت نبا -

 مه «ةرهاقلا
 .وئيز ليمج دمحم :ت «.قلخلاو قحلا نيب ب ةطساولا : ةيميت نبا -

 ءركفلا راد.ط «ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا :ةيميت نبا -

 .كثوريسب
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 «ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم :ت ىهقفلا لوصأ ىف ةدوسملا : ةيميت لآ

 .تانايب نودب ءرصمب ةيدوعسلا ةسمؤملا يندملا ةعبطم .ط

 .م1940١ -مه١*55 ءرصم ةعبطم .ط ؛ةلزتعملا ,.نسح يدهز :هللا راج

 سلجملا) ةيمالسإلا ةعماجلا .ط «ةيهلإلا تافصلا .«نامأ دمحم :يماجلا

 .ه508١ «ةرونملا ةنيدملا (يملعلا

 .م19178 «ةيناثلا «توريب «ليجلا راد .ط «خيراتلا :يتربجلا

 ةبتكم ةكرش «تافيرعتلا «نيزلا ديسلا يلع نب دمحم نب يلع :يناجرجلا
 .ه7617١ ءرصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو

 مسار .ط «مالسإلا يف ةرجهلا مكحب مانألا مالعإ «رباج ركب وبأ :يرئازجلا

 .ه١5١؟ .ىلوألا ,نالعإلاو ةياعدلل

 ءرصم «ةرهاقلا ةبتكم ءرشعلا تاءارقلا ىف رشنلا ,.دمحم نب دمحم :يرزجلا

 ْ .نسيحم ملاس دمحم :ت

 ةيقحو ةيمالسإلا ةنايدلا ةقيقح يف :ةيديمحلا ةلاسرلا ,.نيسح :رسجلا
 يح «ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ .ط ء؛ةيدمحملا ةعيرشلا

 .تانايب نودب «ناميإلا ةصق «ميدن دمحم :رسجلا

 .ه11/8١ ءرصمب يندملا ةعبطم .ط .دوعسلا يقارم حرش «نيمألا دمحم : ينكجلا

 هيلع يدهملا روهظ برقو مالسإلا ةمأ رمع .دمحم نيمأ :نيدلا لامج

 . .م1999- ها١4١! «قعبارلا «ةرهاقلا «يبرعلا دجملا ةبتكم .ط «مالسلا

 «ثارتلا ءايحإ راد .ط «ةيهلإلا تاحوتفلا يعفاشلا رمع نب ناميلس :لمجلا
 .كتوريب 5

 دقن) سيلبإ سيبلت «نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا لامج :يزوجلا نبا

 .م19105 - ه95١ «يلوبناتسا يدهم دومحم :ت .(ءاملعلا

 ؛ملعلا ظفح ىلع ثحلا «نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا لامج :يزوجلا نبا

 .م19868- ه08٠4١ «ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 ةعماجلاب يملعلا سلجملا .ط «نآرقلا خساون .نيدلا لامج :يزوجلا نبا

 .يرابيلملا فرشأ دمحم :تاء,م1184- ه4 «ىلوألا ؛ةيمالسإلا

 :ةيبرعلا ىلإ هلقن «مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا .سانجأ :رهيست دلوج

 : رشانلا .«قحلا دبع زيزعلا دبعو رداقلا دبع نسح يلعو ىسوم فسوي دمحم

 .خيرات نودب «دادغي «ىنثملا ةبتكمو ءرصم «ةثيدحلا بتكلا راد

 تضفي
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 .رصم «يجناخلا ةبتكم .ط ؛يمالسإلا ريسفتلا بهاذم «سانجأ :ريهس دلوج -

 .تانايب نودب ءدوهيلا نع تاسارد  ميهاربإ دمحم :شويحلا -

 «ةعابطلل ىدهلا راد َّط « ةينارصنلا ىف تاسارد «ميهاربإ دمحم « شويحلا -

 .ماو848- ها

 دومحم ميلحلا دبع .د :ةمجرت ءاهروطتو اهتآشن ةيحيسملا ؛لراش : : ريبينيج

 «ىلوألا «ىرقلا مأ ةعماج .ط «رصتخملا «رمع نب نامثع : بجاحلا نبا -

 .(يناهفصألا حرش عم) اقب رهظم دمحم :تا,.م19485- ه5

 بتكلا راد .ط ؛نيحيحصلا ىلع كردتسملا «عِتبلا نبا هللا دبع وبأ :مكاحلا -

 رداقلا دبع ىفطصم :تا2م1981- ه١١541١ .؛ىلوألا ,توريب ؛ةيملعلا

 .اطع

 نيدلا ءالع) نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص ع يتسبلا متاح وبأ : نابح نبا -

 ,م1995<- ه5١4١ «ةيناثلا «ةلاسرلا ةسسؤم .ط (يسرافلا نابلب نب يلع

 .طوؤانرألا بيعش :ت

 ةعابطلا ةكرش .ط «ريبحلا صيخلتلا «ينالقسعلا يلع نب دمحأ :رجح نبا

 .م14 ع مه «ىندملا ىناميلا مشاه: هللا دبع :ت «ةرهاقلا « ةينفلا

 نم ةركتبملا دئاوفلاب ةرهملا فاحتإ «ينالقسعلا يلع نب دمحأ :رجح نبا -

 «ىلوألا ءةيدوعسلا .ءفاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو .ط .ةرشعلا فارطأ

 .م1591 -ه6

 .ط «حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا «ينالقسعلا يلع نب دمحأ :رجح نبا

 .م1985- ه104١ «ىلوألا «يلخدملا عيبر .د :ت «ةيمالسإلا ةعماجلا

 .ه515١ «ىلوألا ,.ةمصاعلا راد .ط «بيذهتلا بيرقت « ىلع نب دمحأ : رجح نبا -

 راد .ط «ةنماثلا ةئاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلا يلع نب دمحأ :رجح نبا

 .توريب «ليجلا

 .نازيملا ناسل «ينالقسعلا يلع نب دمحأ :رجح نبا

 ةبتكملا .ط «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف .يلع نب دمحأ :رجح نبا -
 .م1944- ه509١ «ةيناثلا (ثارتلل نايرلا ةروصم) اهتعبطمو ةيفلسلا

 بتكلا راد .ط «ةباحصلا ةفرعم ىف ةباصإلا ءىلع نب دمحأ :رجح نبا

 .(ةروصم) « ثوريب «ةيملعلا

 ليي
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 «رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا ؛يمتيهلا يلع نب دمحم نب دمحأ :رجح نبا -

 «ةيناثلا ءرصمب هدالوأو ىبلحلا ىبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش .ط

 ْ ْ .ماوا/٠ مها

 سابعلا يبأ يديس ضيف يف ينامألا غولبو يناعملا رهاوج .يلع :مزارح
 ءرصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش .ط «يناجيتلا

 روحن ىلع ميحرلا بزح حامر :شماهلابو) ,م19517<- ه٠4١ «ةريخألا

 . (ميجرلا بزح

 «قشمد ءملقلا راد .ط «يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا ءدمحم .د :برح

 .م1940 < ه١٠4١ «ىلوألا

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط « عامجإلا بتارم . يلع نب دمحم :مزح نبا

 نم ىلع درلا يف مالظلا حابصم .نمحرلا دبع نب فيطللا دبع :نسح نبا
 نب ليعامسإ :ت ؛«ضايرلا «ةيادهلا راد .ط .مامإلا خيشلا ىلع بذك

 .قيتع نب دعس

 .ةسداسلا ءرصم «فراعملا راد .ط «يفاولا وحنلا « سابع : نسح

 ةرئاد .ط «فراعملاو مولعلا عاونأ يف فراوعلا فراعم .يحلا دبع :ينسحلا -

 .دنهلا ءدابآ رديح «ةينامثعلا فرعملا

 ةبتكملا .ط .ىلهاجلا رعشلا ىف باتك ضقن ءرضخلا دمحم :نيسح

 1 ١ .توريب «ةيملعلا
 بتكملا .ط «ةيبرغلا ةراضحلاو مالسإلا ءدمحم دمحم .د :نيسح -

 .م1904- ه5949١ «ءىلوألا ,يمالسإلا

 ةبتكم .ط ءرصاعملا بدألا ىف ةينطولا تاهاجتالا ءدمحم دمحم .د :نيسح

 ش ْ .ةرهاقلا «بادآلا

 راد .ط «ةينامثعلا ةلودلاو ةيبرعلا دالبلا ؛.(نودلخ وبأ) عطاس :يرصحلا -

 .توريب «نيبالملل ملعلا

 .رصم «ثيدحلا راد «ميركلا نآرقلا يف تاسارد ؛ميهاربإ دمحم :يوانفحلا -

 «ةريسملا راد .ط «ةيفوصلا تاحلطصملا مجعم .معنملا دبع :ينفحلا

 .م19480 ه1 «ىلوألا «توريب

 .تانايب نودب «لوبقلا جراعم «دمحأ نب ظفاح :يمكحلا -

 .ةيميت نبا ةبتكم .ط «ةيميت نبا و فوصتلا ,ىفطصم.د :يملح

 ليغ



 بتكلا ةسسؤم .ط «ةيلعلا ةينامثعلا ةلودلا خيرات .كب ميهاربإ :ميلح 4

 .م19488- ه508١ «ىلوألا «ةيفاقثلا

 ؛ىلوألا ءتوريب ءركفلا راد .ط «ناميإلا بعش يف جاهنملا :يميلحلا 8

 .ما904 م8

 ؛ىلوألا ,ةرهاقلا ءديحوتلا ةبتكم .ط «نتفلا «يزورملا ميعن :دامح 7

 .ريهزلا نيمأ نب ريمس :تاه><

 «ةيملعلا ثوحبلا دهعم .ط «ىلاعت هللا ةيؤر ءرصان نب دمحأ :دمح لآ 9 ١

 .م١194- ه١١4١ «ىلوألا ,ةمركملا ةكم «ىرقلا مأ ةعماج

 ط «ءديحوتلا باوبأ ىلع ديضنلا ردلا ,نمحرلا دبع نب ناميلس :نادمحلا 9

 .ه79١ «ىلوألا ءاهتبتكمو ةيفلسلا ةبتكملا

 «ةيفلسلا ةعبطملا .ط «ةير ىبأ تاملظ «قازرلا دبع دمحم :ةزمح 1

 ْ .ةعبطلا مقر نودب ,ه4٠

 .ط «ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىمسألا جهنلا .دمح نب دمحم :دومحلا 9 44

 .هه١5١” .تيروكلا «يبهذلا ةبتكم

 «ىلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «نادلبلا مجعم «توقاي :يومحلا 9

 ه٠

 نع ةروصم) يمالسإلا بتكملا .ط .دنسملا «لينح نب دمحأ :لبنح نبا 7

 .ينابلألا سرهف عم (ةينميملا

 ها95١ ءرصمب فراعملا راد .ط «دنسملا «لينح نب دمحأ :ليئح نبا

 .ركاش دمحأ :تاءم19ها/

 ه5١5١ «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم .ط «دئسملا «لبنح نب دمحأ :لبنح نبا -

 .يكرتلا نسحملا دبع نب هللا دبع فارشإب .م1144 تح

 ةرادإ ةسائر .ط (ةيمهجلا ىلع درلا عم) ةنسلا «لبنح نب دمحأ :لبنح نبا - 64

 .ةيدوعسلا ءداشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا

 .عيزوتلل نمتؤملا «يدامر راد .ط ءةنسلا .دمحأ نب هللا دبع :لبنح نبا - ٠

 .يناطحقلا ديعس دمحم :ت .م1446١- ه417١ «ةثلاثلا

 لقاعمو لوصألا دعاوق .يدادغبلا نيدلا لامك نب نمؤملا دبع :يلبنحلا ١-9

 سابع يلع :ت ء«ىرقلا مأ ةعماج «ةيملعلا ثوحبلا دهعم .ط .«لوصفلا

 .ماؤ44 - م509١ «ىلوألا «يمكحلا
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 ىلوت نميف تاراشإلا حضوأ .يرصملا ينغلا دبع نب يبلش دمحأ : يفنحلا

 .ط ءميحرلا ديع نمحرلا دبع ميحرلا دبع .د :ت «تاوشايلا نم رصم

 00 .م191/8 «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم

 «راتخملا ليلعتل رايتخالا ءيلصوملا دودوم نب دومحم نب هللا دبع :ىفنحلا

 ماو ه٠9١ «ءةيرهزألا دهاعملا ةرادإ .ط

 راد .ط ءةعاسلا يدي نيب نوكي امو ناك امل ةعاذإلا .نسح قيدص :ناخ

 .م1985<- م405١ ءةدج «يندملا

 ىرقلا مأ راد رشانلا «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف «ءنسح قيدص :ناخ

 .م1956 «ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل

 مصاع :ت ءرثألا لهأ ةديقع يف رمثلا فطق ء,نسح قيدص :ناخ

 .ه504١ «ىلوألا .ط «يتويرقلا

 «مقرألا راد .ط «ةيهبلا رردلا حرش ةيدنلا ةضورلا .نسح قيدص :ناخ

 .م1997 ه517١ .ةيناثلا «ضايرلا ءرثوكلا ةبتكمو ءايناطيرب

 «ىلوألا ءماضتعالا راد .ط ءملعلا ةهجاوم يف نيدلا «نيدلا ديحو :ناخ

 .ماوالا1 < م7

 .ط «لجو زع برلا تافص تابثإو ديحوتلا ,قاحسإ نب دمحم :ةميزخ نبا
 .ساره ليلخ دمحم :ت م1978  ه98١ «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 راد .ط «برلا تافص تابئإو ديحوتلا .ءقاحسإ نب دمحم :ةميزخ نبا

 .ناوهشلا زيزعلا دبع :ت .م1948 - ه08٠5١ ء«ىلوألا «ضايرلا ءدشرلا

 «قشمد «ثارتلل نومأملا راد .ط «ءاعدلا نأش ءدمحم نب دمح :يباطخلا

 .قاقدلا فسوي دمحأ :ت ا ءم19485- ه05٠5١ «ءىلوألا

 ركفلا راد .ط «هنورظتني نمو رظتنملا يدهملا «ميركلا دبع :بيطخلا

 .م٠198١ «ىلوألا «نيدياع «ةعابطلل ةيبرعلا ةفاقثلا راد «يبرعلا

 ةئلاثلا «ينانبللا باتكلا راد «خيراتلا .دمحم نب نمحرلا دبع :نودلخ نبا

 : هاا

 ءرداص راد .ط «نايعألا تايفو ءركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ .ناكلخ نبا

 6 هالو ح ماما «سابع ناسحإ :ت «توريب

 «ةمصاعلا راد .ط ءًاميوقتو ةسارد ةيديرتاملا هللا ضوع نب دمحأ :لخاد

 ه517١1 «.ىلوألا «ضايرلا

04:١ 
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 ه54١5١ «ةيناثلا ءةنيل ةبتكم .ط .«تافصلا ءرمع نب ىلع : ينطقرادلا

 .نامينغلا دمحم نب هللا دبع :ت ا.م1944-

 رشب ىلع ديعس نب نامثع يمرادلا مامإلا در .ديعس نب نامثع :يمرادلا

 دماح :هققح ءه٠5١” .ناتسكاب ,«ىمداكأ ثيدح .ط «دينعلا ىسيرملا

 ْ . .يقفلا
 .تانايب نود «ةيمهجلا ىلع درلا .ديعس نب نامثع : يمرادلا

 راد .ط ءرهظم ليعامسإ :ةمجرت «عاونألا لصأ .؛تربور زلراش :نوراد

 .م1978١ «ةرهاقلا ءرشنلاو عبطلل روصعلا

 :ت ءاهطارشأو ةعاسلاو اهلئاوغو نتفلا يف ةدراولا نئسلا ءورمع وبأ :ينادلا

 .م19460- ه5١5١ .ىلوألا ءةمصاعلا راد .ط .«يروفكرابملا هللا ءاضر

 :ت «.ثيدحلا راد .ط «ننسلا «يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس :دواد وبأ

 .ساعدلا ديبع تزع

 .ط ء.فحاصملا «ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ نب هللا دبع :دواد يبأ نبا

 .رصم ؛عيزوتلاو رشنلل ةبطرق ةسسؤم
 بتكلا راد .ط «ثعبلا .ثعشألا ناميلس دواد يبأ نب هللا دبع :دواد يبأ نبا

 .لولغز ينويسب :ت ا :.م947١ ت- ه٠5١ال «توريب «ةيملعلا

 .م1955 < م4 «نيدلا .هللا دبع دمحم :زارد

 ءةسداسلا «تيوكلا «ملقلا راد .ط ءميظعلا أبنلا ءهللا دبع دمحم :زارد

 .م19484 -ما6

 «تيوكلا «ملقلا راد .ط «ميركلا نآرقلا ىلإ لخدملا .هللا دبع دمحم :زارد

 .ماو١4 - ه١0٠4١ «قئلاثلا

 ةسسؤم .ط ء«ميركلا نآرقلا يف قالخألا روتسد ءهللا دبع دمحم :زارد

 .نيهاش روبصلا دبع :ةمجرت .م٠198١ ت ه٠٠5١ «ةئلاثلا «ةلاسرلا

 ءةيرصعلا ةبتكملا .ط «مهرافسأ نم ليئارسإ ينب خيرات «تزع دمحم :ةزورد

 .م1915 ها789 «توريب

 «ضايرلا ءمسقلا راد .ط ءردقلاو ءاضقلا .دمحم ءافولا وبأ :شيورد

 .يقفلا دماح :ميدقت 2م19460- ه7١5١ «ىلوألا

 «جاهوسب ةيعرشلا ةيعمجلا .ط «ىنسحلا ءامسألا ءدمحم ءافولا وبأ : شيورد

 .198ل0 < ها8#٠ .ىلوألا ءرصم

 لح



 .ةسماخلا «ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد .ط ؛ثيدحلا بدألا يف ءرمع :يقوسدلا 9 ١

 نأب معز نم ىلع رفاولا درلا «نيدلا رصان نب ركب يبأ نب دمحم :يقشمدلا 2-1

 «توريب «يمالسإلا بتكملا .ط ءرفاك مالسإلا خيش ةيميت نبا ىمس نم

 .م١199 < م١41١ «ةئلاثلا

 لح يف رايخألا ةيافك «يعفاشلا ينيسحلا دمحم ركب وبأ نيدلا يقت :يقشمدلا - 23٠

 .م1904 - ه99١ «ةيرهزألا دهاعملل ةماعلا ةرادإلا .ط ءراصتخالا ةياغ

 ةنسلا لها دنع ىمظعلا ةمامإلا «ناميلس نب رمع نب هللا دبع :يجيمدلا 2-4

 .ه559١ «ةيناثلا «عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد .ط «ةعامجلاو

 «ضايرلا ؛نطولا راد .ط ءميظعلا هللا مسا ءرمع هللا دبع :يجيمدلا ١6

 .م1998 - ه5419١ ءىلوألا

 ءايحإ راد .ط «نيملكتملا و ةفسالفلا نيب هدبع دمحم خيشلا «ناميلس :ايند 9 5

 .هاا"الا/ < م1968 «ىلوألا ءرصم «ةيبرعلا بتكلا

 راتخملا .ط «سدقملا باتكلا يف أطخ فلأ نوسمخ ءدمحأ :تاديد 217

 .رصم ؛يمالسإلا

 .رصم ؛يمالسإلا راتخملا .ط ءرجحلا رس .دمحأ :تاديد 6

 ةبتكملا .ط ءرافغلا يلعلل ولعلا ؛نامثع نب دمحا نب دمحم :ىبهذلا 9 68

 .م1958- ه١ ءةرونملا ةئيدملاب «ةيفلسلا
 «ةفرعملا راد .ط «لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم .دمحأ نب دمحم :ىبهذلا 93

 ْ .يواجبلا دمحم يلع :ت

 «توريب «يبرعلا باتكلا راد ؛مالسإلا خيرات .دمحأ نب دمحم :يبهذلا 9 ١

 .م1544 ه509١ «ىلوألا

 «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم .ط «ءالبنلا مالعأ ريس .دمحأ نب دمحم :يبهذلا 9 5

 .هؤالمزو «طوؤانرألا بيعش :ت .م1995١ ه417١ «؛ةرشع ةيداحلا

 ءرصم ؛ةبهو ةبتكم .ط ؛«نورسفملاو ريسفتلا .نيسح دمحم :ىبهذلا - 77*

 .م19844 ه8 «ةعبارلا

 ثوحبلا عمجم .ط ءريسفتلا يف تايليئارسإلا .نيسح دمحم :يبهذلا 9 414

 .م19417 ه501١ ءرهزألاب ةيمالسإلا

 ريسفتلا وأ بيغلا حتافم «(نيدلا رخف) نيسح نب رمع نب دمحم :يزارلا 9 6

 .ةثلاثلا «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط «ريبكلا

 لقي
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 ناتسدرك ةعبطم «سيدقتلا ساسأ ءنيسح نب رمع نب دمحم :يزارلا
 ه7178١ ءرصمب «ةيملعلا

 ةبتكم .ط «ىنسحلا ءامسألا حرش ءنيسح نب رمع نب دمحم :يزارلا

 .دعس فوؤرلا دبع هط :هعجار 2م19135- م5 «ةيرهزألا تايلكلا

 «ثارتلا راد ةبتكم .ط «ءلصحملا ءنيسح نب رمع نب دمحم :يزارلا

 ه١١5١ .ىلوألا «ةرهاقلا

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط ء«ءايبنألا ةمصع «نيسح نب رمع نب دمحم :يزارلا

 .م1948- ه09٠4١ «ةيناثلا «توريب

 .ةيرهزألا تايلكلا .ط «نيدلا لوصأ ءنيسح نب رمع نب دمحم :يزارلا

 .رصم
 «نانبل ةبتكم .ط ءحاحصلا راتخم ءرداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم :يزارلا

 .توريب

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط ؛نآرقلا ججح ءرفظملا نب دمحم نب دمحأ :يزارلا

 .ه505١ ءىلوألا «توريب

 .ه١8١١ «قةعبارلا ءرصم ةضهن .ط «ةيسنرفلا ةلمحلا «نمحرلا دبع :يعفارلا

 .رصم «فراعملا راد .ط «ةيبارعلا ةروثلا ء.نمحرلا دبع :يعفارلا

 .رصم فراعملا راد .ط .لماك ىفطصم «.نمحرلا دبع :يعفارلا

 «يبرعلا باتكلا راد .ط «نآرقلا ةيار تحت ءقداص ىفطصم :يعفارلا

 .,.194- ها «.قنماثلا «توريب

 باتكلا راد .ط «ةيوبنلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعإ ءقداص ىفطصم :يعفارلا

 .191/"- م797١ «ءةعساتلا «توريب «يبرعلا

 راد.دط .«فيرحتلاو ةحصلا نيب ةسدقملا بتكلا .دمحم ىيحي .د :عيبر

 .م1944- ه516١ «ىلوألا «ءافولا

 ءمصاوقلا نم بطق ديس بتك يف امم مصاوعلا :يلخدملا يداه نب عيبر

 .م1444- ه416١ «ىلوألا ءرصم .باتكلل ةدحولا راد .ط

 ءهركفو بطق ديس ةديقع ىلع ةيمالسإ ءاوضأ :يلخدملا يداه نب عيبر

 .م199ت-2 ه515١ .ىلوألا ءةنيدملا «ةيرثألا ءابرغلا ةبتكم.ط

 , قلي هللا لوسر باحصأ يف بطق ديس نعاطم :يلخدملا يداه نب عيبر
 .م1846 - ه517١ «ةيناثلا «ةنيدملا «ةيرثألا ءابرغلا ةبتكم .ط
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 يلبنحلا نيدلا باهش نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا باهش :بجر نبا
 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكمو ةكرش .ط ءمكحلاو مولعلا عماج .يدادغبلا

 .م191/5- م917١ «ةعبارلا ءرصمب هدالوأو

 .ط «فئاظولا نم ماعلا مساومل اميف فراعملا فئاطل .جرفلا وبأ :بجر نبا

 .ه515١ «ةثلاثلا ءساوسلا نيساي :ت ءريثك نبا راد

 ميحرلا دبع مامه .د :ت .«يذمرتلا للع حرش .جرفلا وبأ :بجر نبا

 .م19417- ها٠51١ا/ «ىلوألا «ندرألا ءرانملا ةبتكم .ط ءديعس

 :ت «ةيناثلا «ةيرصم ولجنألا .ط «ةلملا دئاقع يف ةلدألا جهانم :دشر نبا

 .مساق دمحم

 .تانايب نود «مالسإلا يف ءاسنلا قوقح ءديشر دمحم :اضر

 .م1948- ه508١ «يبرعلا مالعإلل ءارهزلا «ةفالخلا ءديشر دمحم :اضر

 .ةعساتلا «يمالسإلا بتكملا .ط .«يدمحملا ىحولا ءديشر دمحم :اضر

 ْ ١ .ما1904- م4

 .ها07"7 .ىلوألا ءرانملا .ط ءرهزألاو رانملا ءديشر دمحم :اضر

 «رابجلا دبع نب نمحرلا دبع :ت ءزاجحلاو نويباهولا ءديشر دمحم :اضر

 «ىلوألا ءدنهلا «سراهنبب ةيفلسلا ةعماجلاب ةيمالسإلا ثوحبلا ةرادإ .ط

 .ماو4848- ه4

 «ىلوألا ءرانملا ةعبطم .ط «مامإلا ذاتسألا خيرات ءديشر دمحم :اضر

 .ماو71- ماد

 «ةرهاقلا ةبتكم .ط «مالسإلا يف تالماعملاو ابرلا ءديشر دمحم :اضر

 .راطيبلا تجهب دمحم : ميدقت

 ركفلا راد .ط «بجاحلا نبا ةيفاش حرش .«.نسحلا نب دمحم : يضرلا

 .م19ا06 < ه5946١ .«توريب «يبرعلا

 .ط ءرشع عبارلا نرقلا يف ريسفتلا تاهاجتا ,نمحرلا دبع نب دهف .د :يمورلا

 .م1985 -ه1٠15١/ ,قيدوعسلاب ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر نذإب

 «ريسفتلا يف ةثيدحلا ةيلقعلا ةسردملا جهنم «نمحرلا دبع نب دهف .د :يمورلا

 .م19841- ه١٠5١ «ىلوألا «ةلاسرلا ةسسؤم .ط

 ةيملاعلا رادلا .ط ؛يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا ةيرظن ءدمحأ :ينوسيرلا

 .م19145- ه517١ «ةيناثلا «يمالسإلا باتكلل
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 .ةعبارلا «رصم «فراعملا راد .ط «قةنسلا ىلع ءاوضأ .دومحم :ةير وبأ -

 .رصمب ةثيدحلا بتكلا راد ّط ,ةدايرلا حاتفمو ةداعسلا حاتفم ءىربك شاط : هداز -

 .سورعلا جات « ينيسحلا ىضترم دمحم :يديبزلا -

 «توريب «بتكلا ملاع ّط «نآرقلا ملاعم .يرسلا نب ميهاربإ :جاجزلا

 .ىبلشلا ليلجلا دبع .د :تاءعه

 .(يبلحلا لصيف) ءرصم «ةيبرعلا بتكلا
 راد .ط ءنآرقلا مولع يف ناهربلا «هللا دبع نيدلا لامج نب دمحم :يشكرزلا -

 .ميهأربإ لضفلا وبأ دمحم :ت (.توريب «ةفرعملا

 ءحالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا .هللا دبع نيدلا لامج نب دمحم : يشكرزلا -

 نبا نيدباعلا نيز :ت .م1948 -ه419١ .ىلوألا ,فلسلا ءاوضأ .ط

 ةيناثلا «توريب «نييالملل ملعلا راد .ط «مالعألا ,نيدلا ريخ :يلكرزلا -

 .ما1151/ « ةرشع

 ملعلا راد ءزيزعلا دبع كلملا ةريس يف زيجولا «نيدلا ريخ :يلكرزلا -
 .ما ةا/ا/ «ةئلاثلا «نييالملل

 «فراعملا راد ّط «ريبكلا يلع دمحمل يبرحلا خيراتلا «نمحرلا دبع : يكز -

 .م16 - ماللك84 «ءرصم

 «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «نآرقلا خيرات هللا دبع وبأ : ىناجنزلا -

 م46 -ع م848١ «قةئلاثلا «توريب

 ءرصم .«مقرألا راد .ط ؛نازيملا يف انحوي ليجنإ .ءيلع دمحم :نارهز -

 .م1945 < ه١541١؟ «ىلوألا

 ها ؛ىلوألا «قيدصلا ةبتكم .ط «ةنسلا نيودت ءرطم دمحم :ىنارهزلا

 .ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد.ط «ةينارصنلا يف تارضاحم ءدمحم : ةرهز وبأ -

 رصم «يبرعلا ركفلا راد «ىربكلا ةزجعملا .دمحم :ةرهز وبأ -

 «ىلوألا ءرضم ةعبطم .ط «نوثدحملاو ثيدحلا ءدمحم دمحم :وهز وبأ -

 م1908 ماا

 «لالهلا ةعبطم .ط .ثيدحلا رصم خيرات «(لالهلا عيشنم) يجروج :ناديز -

 .ما06 .ةئلاثلا
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 باتك) لالهلا راد .ط «برح دمحم :ت «ةيئامثعلا رصم «يجروج :ناديز

 .(م1995 «رياني - بجر 25١1 :ددعلا ؛لالهلا

 ثيداحأ جيرخت يف ةيارلا بصن .يفنحلا فسوي نب هللا دبع :يعليزلا

 .ةرهاقلاب ثيدحلا راد .ط «ةيادهلا

 نب دمحأ دنسم بيترتب ينابرلا حتفلا ءانبلا نمحرلا دبع دمحأ :يتاعاسلا

 .ىلوألا «نيملسملا ناوخإلا ةعبطم.ط «.ينابيشلا لبنح

 .رصم ؛حيبص يلع دمحم .ط ؛.ماكحألا تايآ ريسفت «يلع دمحم :سياسلا

 ثوحبلا عمجم .ط «هراوطأو يداهتجالا هقفلا ةأشن «يلع دمحم :سياسلا

 .م٠1900 - ه89١ «عساتلا باتكلا «ةيمالسإلا

 بتكملا .ط «يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا ءىفطصم : يعابسلا

 .م1986 < ه8٠5١ «ةعبارلا «توريب «يمالسإلا

 ءرصم ؛ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد.ط «ةيعفاشلا تاقبط «نيدلا جات :يكبسلا

 .ولحلا حاتفلا دبعو يحانطلا دمحم دومحم :ت

 ىلإ يزجسلا ةلاسر .«(رصن وبأ)يلياولا متاح نب ديعس نب هللا ديبع :يزجسلا

 دمحم.د :ةساردو قيقحت «توصلاو فرحلا ركنأ نم ىلع درلا يف ديبز لهأ

 «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب يملعلا سلجملا .ط هللا دبع اب ميركاب

 .ه511١ «ىلوألا

 ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف «نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ :يواخسلا
 ةيمالسإلا ثوحبلا ةرادإ .ط .«ىلع نيسح ىلع :قيلعتو قيقحت «ثيدحلا

 .ماوحم -ح م8 «ىلوألا «دنهلا .«سراهنبب ةيفلسلا ةعماجلاب

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد.دط «تاقبطلا .ءيرهزلا دمحم :دعس نبا

 م1 -ح م١١5١ .ىلوألا

 .ط «نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت «نمحرلا دبع :يدعس نبا

 .ه594١ «ةيمالسإلا ةعماجلا

 لوصأ لاطبإ يف نيهاربلاو عطاوقلا ةلدألا .نمحرلا دبع :يدعس نبا

 .م1985 - ه507١” «ضايرلا «فراعملا ةبتكم .ط «نيدحلملا

 ةعماجلا .ط ءديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا ,نمحرلا دبع :يدعس نبا

 .ةعباسلا «ه9٠5١ «ةيمالسإلا

 4ال/



 - 4ا/

- 64 

 م

 2 اا

55١ 

- 

2 5* 

- 5 

 ل06

"5 

 /اة؟ 

- 54 

86 

 نآرقلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ .يدامعلا دمحم نب دمحم :دوعسلا وبأ
 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط ؛ميركلا
 .ط ءنآرقلل لوألا يتوصلا عمجلا وأ لترملا فحصملا ؛بيبل .د :ديعسلا
 .رصم «فراعملا راد

 ةيفرصملا تالماعملا يف ابرلا .نسح نب دمحم نب هللا دبع :يديعسلا

 ةيلك «ةيمالسإلا ةعماجلا (ىلآلا بساحلا ىلع هاروتكدلل ثحب) ةرصاعملا
 1 .هقفلا مسق «ةعيرشلا
 ه1777 «ىلوألا ءرانملا .ط ءراونألا حئاول ,دمحأ نب دمحم :ينيرافسلا
 .ءقشمد .«نيقفاخلا ةسسؤم تاروشنم هراونألا عماول :مساب ىرخأ .طو
 تاقيلعت عم رطق مكاح ةقفن ىلع ةثلاث .طو .م149875 - ه7٠4١ «ةيناثلا
 .(دجن يتفم) نيطب ابأ نمحرلا دبع نب هللا دبع
 ةبتكم .ط ءزيزعلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا .مساقلا ديبع وبأ :مالس نبا
 .رفيدملا حلاص دمحم :ت ,م٠14146١ - ه١١5١ «ضايرلا ءدشرلا
 «ةيناثلا «يمالسإلا بتكملا .ط ءناميإلا ءمساقلا ديبع وبأ :مالس نبا
 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :تاءم19487 < ه0
 «باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةوعدو اضر ديشر «هللا دبع دمحم :ناملسلا

 .ماومم - م4 «ىلوألا ,تيوكلا ءالعملا ةبتكم.ط

 «قورشلا راد .ط «يملعلا ثحبلا ةباتك .ميهاربإ باهولا دبع :ناميلس وبأ
 .ماو40 - ه408١ «ةئلاثلا

 عيزوت «قيقحتلاو ثحبلا نازيم يف فوصتلا .«بيبح نب رداقلا دبع :يدنسلا

 ه١٠5١ «ىلوألا «ميقلا نبا ةبتكم

 .ط ءركفلا ةبيخن حرش رظنلا ةجهب .قداص دمحم نب ريغصلا :يدنسلا
 .ناتسكاب هللا يلو هاشلا ةيميداكأ

 تاعومجم نمض) ىرغصلا ةيسونسلا وأ نيهاربلا مأ .فسوي نب دمحم :يسونسلا
 .م1459١ ت2 م159١ «ةعبارلا ءرصمب يبلحلا .ط (نوتملا تامهم
 «نالحد خيشلا ةسوسو نع ناسنإلا ةنايص .يدنهلا ريشب دمحم : يناوسهسلا

 .ةثلاثلا «نينسحملا مارك دحأ ةقفن ىلع .ط ءاضر ديشر دمحم :ميدقت
 ضايرلا راد .ط ءوحنلا يف ركفلا جئاتن «هللا دبع نب نمحرلا دبع :يليهسلا
 .انيلا ميهاربإ دمحم .د :ت «عيزوتلاو رشنلل

414 



 ةماعلا ةئيهلا .ط «باتكلا .(رشب وبأ) ربنق نب نامثع نب ورمع :هيوبيس ٠

 .نوراه مالسلا دبع :ت ءرصم «ءباتكلل

 (يسوطلا نيدلا ريصن حرش عم) تاهيبنتلاو تاراشإلا .ءيلع وبأ :انيس نبا

 .ةثلاثلا ءرصمب فراعملا راد.ط ءايند ناميلس :ت

 ةيشاح عم نيلالجلا ريسفت ءركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج :يطويسلا 2
 .لمجلا

 بتكلا راد .ط «.روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا «نيدلا لالج :يطويسلا 7 ٠"

 .ه١١5١ «ىلوألا «توريب «ةيملعلا

 ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم .ط «ريبكلا عماجلا «نيدلا لالج :يطويسلا 2

 .ما1916  .ه946١ .ىلوألا ءرهزألاب

 ةعماجلا .ط «ةنسلاب جاجتحالا يف ةنجلا حاتفم «نيدلا لالج :يطويسلا

 .ه6١51١ «.ةسماخلا «ةيمالسإلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «يواتفلل يواحلا .نيدلا لالج :يطويسلا مك

 .ما19ا9/ه < ه7946١ «قيناثلا

 راد .ط .(ركاش دمحأ :حرش) ثيدحلا ةيفلأ :نيدلا لالج :يطويسلا - 56

 .تانايب نودب .«توريب «ةفرعملا

 ؛ةيرصعلا ةبتكملا .ط «نآرقلا مولع يف ناقتإلا ,نيدلا لالج :يطويسلا 4

 .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :تاءه108١ .ءتوريب

  بيطخلا نيدلا بحم :ةمجرت «يمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا «ل .أ :هيلتاش _ 8

 .ه86١1١ «ةثلاثلا ءاهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا .ط .يفايلا دعاسم

 لوصأ يف تاقفاوملا «يطانرغلا يمخللا ىسوم نب ميهاربإ :يبطاشلا - 6

 .م1910768-< ه19480١ «ةيناثلا «توريب «ةفرعملا راد .ط «ةعيرشلا

 .رصم «ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا .ط «ماصتعالا .ءىسوم نب ميهاربإ : يبطاشلا #1١١

 :ت «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «ةلاسرلا «سيردإ نب دمحم : يعفاشلا 5 ل

 .تانايب نودب ءركاش دمحأ

 .تانايب نودب «فراعملا راد .ط ءريسفتلا ةدمع ءدمحم دمحأ :ركاش - ١”

 راد .ط «ثيدحلا ملع يف يطويسلا ةيفلأ حرش .ءدمخم دمحأ :ركاش - "84

 .تانايب نودب «توريب «ةفرعملا
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 ه15١ ءرصم .فراعملا راد.ط ءدنسملا حرش ءدمحم دمحأ :ركاش

 ماو

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد.دط «ثيثحلا ثعابلا .دمحم دمحأ :ركاش

 .خيرات نودب «ةيناثلا

 ه١ «ةيناثلا «يمالسإلا بتكملا .ط ؛يمالسإلا خيراتلا :دومحم :ركاش

 .ماو4م/ تح

 عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا ءيسدقملا ليعامسإ نب نمحرلا دبع :ةماش وبأ
 «نايبلا راد ةبتكمو «ةيدوعسلا «فئاطلا ؛ديؤملا ةبتكم .ط «ثداوحلاو
 .م١1941- ه١41١؟ «ىلوألا ءنويع دمحم ريشب :هققح «قشمد

 يعيمصلا راد «ةديقعلا يف بجر نبا جهنم .زيزعلا دبع نب يلع : لبشلا

 .تانايب نودب

 .نطولا راد .ط «ةيميت نبا تاطوطخمل تبثلا «زيزعلا دبع نب يلع :لبشلا
 .ط ءناجلا ماكحأ يف ناجرملا ماكآ ؛هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب :يلبشلا
 .رصم ٠ حيبص يلع دمحم

 .ط «ميركلا نآرقلا ريسفت يف هدبع دمحم مامإلا جهنم ؛هللا دبع .د :هتاحش
 ٠ .رصمب بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا سلجملا
 ط ءعاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا ؛بيطخلا دمحأ نب دمحم :ينيبرشلا
 .م194 - ه509١ .طو .م1914- ها599 .ط «ةيرهزألا دهاعملا ةرادإ

 .ةيرصم ولجنألا .ط ءهرشع نماثلا نرقلا ىف رصم ؛دومحم :يواقرشلا -

 ةعامج «رصم «ديحوتلا ةلجم ّط «دلاوملاب لافتحالا مكح .ىلع :فيرشلا -

 .ةيدمحملا ةنسلا راصنأ

 «تيوكلا «ةيفلسلا رادلا ّط .قلخلاو قحلا نيب فوصتلا .رهف دمحم :ةفقش

 ,ماو45 < ه١ «ةثئلاثلا

 .م14١ ءرصم «فراعملا راد .ط «نادوسلاو رصم ,داؤف دمحم .د : يركش

 ةضهنلا ةبتكم.ط «(ةيدوهيلا) يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم .دمحأ :ىبلش

 .مما157 «ةرشاعلا «رصم «ةيرصملا

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط «لحنلاو للملا . ميركلا دبع نب دمحم : يناتسرهشلا

 .م17 ع اما «ةيناثلا «توريب

466 



 :ت «مالكلا ملع ىف مادقإلا ةياهن «ميركلا دبع نب دمحم :ىناتسرهشلا 5 وفول

 .مويج ديرفلا

 .ها8١51١ «ناجلا

 ةأشنم .ط «سيوسلا ةاتق رفح يف ةرخسلا ؛دمحم زيزعلا دبع :يوانشلا 7 57

 .ةيردنكسإلا «فراعملا

 راد .ط «نييلهاجلا ةتسلا راعشأ ءىسيع نب ناميلس نب فسوي :يرتنشلا - "+

 .م1984) < ها١0٠4١ «قيناثلا «توريب «ةديدجلا قافآلا

 ةعماجلا .ط «هتيجحو دحاولا ربخ «باهولا دبع دومحم دمحأ : ىطيقنشلا - ”9 5

 .ه9١51١ «ىلوألا ءةيمالسإلا

 ءامسألا تايآل تاساردو جهنم «راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم : يطيقنشلا 5

 .ه١٠5١ «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط «تافصلاو

 نودي «توريب «ملقلا راد .ط «ءهقفلا لوصأ ةركذم «نيمألا دمحم : ىطيقنشلا 5 سضرخا

 .تانايب

 ةبتكم .ط «نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ .نيمألا دمحم : ىطيقنشلا د ”87

 .ةيميت نبا
 .رصم «يندملا ةعبطم .ط ءزاجملا زاوج عنم «نيمألا دمحم : يطيقنشلا - 8

 , راد .ط ءدوعسلا يقارم حرش ؛(لوألا ريغ) ينكجلا نيمألا دمحم : يطيقنشلا -

 .م1959- مه7١1ا/ل4 «ءافولا وبأ

 ءرصم «ةنسلا ةبتكم.ط ءةنسلا نع عافد ءدمحم نب دمحم :ةبهش وبأ - "0

 هلآ 8

 ةبتكم .ط «ميركلا نآرقلا ةساردل لخدملا ءدمحم نب دمحم :ةبهش وبأ 9 0

 .م1945 - ه7١5١؟ «ىلوألا .ةرهاقلا ءةنسلا

 ءةنسلا ةبتكم .ط «تاعوضوملاو تايليئارسإلا ءدمحم نب دمحم :ةبهش وبأ - "7

 .ه5548١ «ةعبارلا رصم

 ةايحلا يف هرودو اضر ديشر دمحم .تاكرب دهف دمحأ .د :ةكباوشلا - "4

 .ه505١ «ىلوألا «ندرألا ءنامع ءرامع راد .ط «ةيركفلا

 «ىلوألا ءرصمب يبلحلا .ط «لوحفلا داشرإ ءيلع نب دمحم :يناكوشلا 9 14

 .ماو0 - ما

 وها



 :ت «ةرهاقلا «نآرقلا ةبتكم .ط ءملعلا بلط .يلع نب دمحم :يناكوشلا 2 6
 .تشخلا نامثع

 «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .ط «نيركاذلا ةفحت .«يلع نب دمحم :يناكوشلا 2 5
 .ماودم - ه4 «ىلوألا «توريب

 ديحوتلا ىلع عئارشلا قافتا ىلإ تاقثلا داشرإ ءيلع نب دمحم : يناكوشلا - "1
 بتكلا راد ءه5٠4١ «ىلوألا «ةمركملا ةكم ءزابلا راد.ط «تاوبنلاو داعملاو

 .توريب «ةيملعلا
 «ةيناثلا ءرصم «يبلحلا يبابلا .ط ءريدقلا حتف .يلع نب دمحم :يناكوشلا - 4

 هما

 «ةيناثلا «يمالسإلا بتكملا .ط «ناميإلا هللا دبع ركب وبأ :ةبيش يبأ نبا 4
 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :تاءم#194 - ه7

 ةكم «ةيدادمإلا ةبتكملا .ط .ءفنصملا .هللا دبع ركب وبأ :ةبيش يبأ نبا - 6٠"
 .يمظعألا نمحرلا بيبح :تاءم1184 تت ه4 «ىلوألا «ةمركملا

 «ءضايرلا ءدشرلا ةبتكم .ط .شرعلا .نامثع نب دمحم :ةبيش يبأ نبا 2 ١
 .يميمتلا ةفيلخ دمحم .د :قيقحتو ةسارد ,م1148 < ها8١51١ ؛ىلوألا

 ةعماجلا .ط «ةرصاعملا بهاذملاو قرفلاو نايدألا ءرداقلا دبع :دمحلا ةبيش - "67
 ٠ .ةيمالسإلا

 زيزعلا ريسيت «باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ناميلس :خيشلا لآ - 76*
 .خيرات نود .يمالسإلا بتكملا .ط «ءديمحلا

 «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط «نيناوقلا ميكحت .ميهاربإ نب دمحم :خيشلا لآ - 4
 .ه85٠8١ «ةئلاثلا

 زاجأ نم ىلع درلا يف ةيدنلا ةضورلا .ميهاربإ نب دمحم :خيشلا لآ "64
 ةسائرلا .ط «(ةيدوعسلا يتفم ةحامسل لئاسر ثالث نمض) ةيوبرلا تالماعملا
 ليعامسإ خيشلا :حيحصت .«ضايرلا ءءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا
 .يراصنألا

 راد .ط ءديحوتلا باتك حرش ديجملا حتف ,.نسح نب نمحرلا دبع :خيشلا لآ - 57
 .يقفلا دماح دمحم .: ت .ما4 حج م8٠4١ «توريب ءركفلا

 ءرمزلا ةروس يف ةديقعلا ثحابم .نسح ضياع نب يلع نب رصان : خيشلا - ”ها/

 .م1940 - ه418١ «ىلوألا «ضايرلا ءدشرلا ةبتكم .ط
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 ردب :ت «ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع «نامثع وبأ ليعامسإ :ينوباصلا 4

 : .ردبلا

 ةبتكم .ط «ةيفوصلا دنع يقلتلل ةماعلا رداصملا ءميلس قداص :قداص - 4

 .ه6١5١ .ىلوألا ,دشرلا

 «توريب «نييالملل ملعلا راد .ط «نآرقلا مولع يف ثحابم .ءيحبص :حلاصلا

 .م19865١ ءرشع ةسداسلا

 .م19179 ءاهتبتكمو رصم ةعبطم .ط «ةيقرشلا ايقيرفأ يف رصم «دمحم .د :يربص ١

 بر نم ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم .(مالسإلا خيش) ىفطصم :يربص 2 ”7

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ .ط «نيلسرملا هدابعو نيملاعلا

 ةيفلسلا ةعبطملا .ط ء.ردقلا ناطلس تحت رشبلا فقوم «ىفطصم :يربص - 5

 .ها67"7؟ «.ىلوألا ءرصمب

 ها٠5١*ا/ رونلا ةيتكم - مالسلا راد ةبتكم.ط «لصفلا لوقلا .ىفطصم :يربص -9 614

 .م1545 -_-

 .دامتعالا ةعبطم .ط ء.رهزألا يف حالصإلا خيرات .لاعتملا دبع :يديعصلا 2 6

 .ىلوألا

 .رصم ءاهتعبطمو بادآلا ةبتكم.ط .نوددجملا «لاعتملا دبع :يديعصلا 9 "55

 ه1١4١؟ ءرصم «بادآلا ةبتكم .ط .حاضيإلا ةيغب «لاعتملا دبع :يديعصلا - 517

 .ماوو١ -

 .ثيدحلا مولع يف ةمدقم ءورمع وبأ نمحرلا دبع نب نامثع :حالصلا نبا 2 4

 .م١1948 - ه١١4١ «ىلوألا «توريب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .ط

 .م١1917 .ىلوألا «يبرعلا باتكلا راد .ط «يفسلفلا مجعملا «ليمج :ابيلص 4

 نيلئاقلا ةلدأ لاطبإل راتسألا عفر «(ريمألا) ليعامسإ نب دمحم :يناعنصلا - 5
 :تاءم19845 - ه06٠4١ .ىلوألا ,يمالسإلا بتكملا .ط ءرانلا ءانفب

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 «تافصلا يف مهبهذم ةعدتبملا اهيلع ىنب يتلا لوصألا ءاطع رداقلا دبع : يفوص - ١/3

 .م19910 ت- ه14١5١ «ىلوألا «ةرونملا ةنيدملا «ةيرثألا ءابرغلا ةبتكم .ط

 ثحبلا زكرم .ط «ةركذتلاو ةرصبتلا .قاحسإ نب ىلع نب هللا دبع :يرميصلا "7"

 دمحأ يحتف :تا,م19187 - ه7 .ىلوألا .ىرقلا مأ ةعماجب يملعلا
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 .(ديصقلا دوصقم ىلإ ديرملا داشرإ) ةيبطاشلا حرش ءدمحم نب يلع : عابضلا

 .رصم (؛حيبص يلع دمحم .ط

 ءرصم «فراعملا راد.ط «تايلضفملا .ىلعي نب دمحم نب لضفملا :ىبضلا

 .نوراه مالسلا دبعو ركاش دمحأ :ت

 «فراعملا راد .ط ءرصم ىف رصاعملا ىبرعلا بدألا ,.ىقوش .د :فيض

 ْ ْ .خيرات نودب «ةسداسلا

 راد .ط ؛(تارامإلاو لودلا رصع) يبرعلا بدألا خيرات ءيقوش :فيض

 .ةيناثلا ءرصم «فراعملا

 راد .ط «صاخلا يلودلا نوناقلا يف زيجولا ء.نسح يفوص .د :بلاط وبأ

 .م19177 «نانبل «توريب «ةيبرعلا ةضهنلا

 «ةيقارعلا فاقوألا ةرازو .ط ءريبكلا مجعملا ءدمحأ نب ناميلس :يناربطلا

 .ه86٠5١ «قيناثلا

 «ىلوألا «ةيمالسإلا رئاشبلا راد .ط ءءاعدلا ءدمحأ نب ناميلس :يناربطلا

 .يراخبلا ديعس دمحم :ت ماقال < ماا

 دومحم :ت ءرصم «فراعملا راد .ط ءريسفتلا ءريرج نب دمحم : يربطلا

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ىرخأ .طو ءركاش دمحأو
 .م1958 - ه44١ «ةثلاثلا ءرصمب هدالوأو

 راد.ط «؛(يربطلا خيرات) كولملاو لسرلا خيرات ءريرج نب دمحم :يربطلا

 .ةيناثلا ءهرصم «فراعملا

 «يمالسإلا باتكلل ءافلخلا راد .ط «ةنسلا حيرص ءريرج نب دمحم :يربطلا

 .م194868 - ه508١ «قوتعملا ردب :ت «ىلوألا

 ء«ةمصاعلا راد .ط «نيدلا ملاعم يف ريصبتلا ءريرج نب دمحم :يربطلا

 .لبشلا زيزعلا دبع يلع :ت ,م1443١ - ه7١5١ .ىلوألا «ضايرلا

 «ضايرلا «فراعملا ةبتكم :«ثيدحلا حلطصم ريسيت .دومحم :ناحطلا

 .م19487- ه501١/ «قنماثلا

 بتكلا راد.ط ءراثآلا يناعم حرش «ةمالس نب دمحم نب دمحأ :يواحطلا

 .راجنلا يرهز دمحم :هققح «م19417 - ه1٠5١ «ةيناثلا «توريب «ةيملعلا

 «ةلاسرلا ةسسؤم .ط «راثآلا لكشم ؛ةمالس نب دمحم نب دمحأ :يواحطلا

 .طوؤانرألا بيعش :تا,م1445 - ه6١5١ .ىلوألا
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 ؛ىلوألا «بتكلا ملاع .ط .مالسإلا لبق ةسدقملا رافسألا- ,رباص.د :ةميعط - 1

 .ما6 - هآ505

 ملاع .ط .ميدقلا دهعلا ربخو نآرقلا أبن نيب ليئارسإ ونب ءرباص :ةميعط

 .م15485 - ه5٠5١ «ىلوألا «بتكلا

 .هه505١ .ىلوألا «بتكلا ملاع عيزوت ءًاكلسمو ًادقتعم ةيفوصلا ءرباص :ةميعط 9 8

 ميركلا نآرقلا فقومو ميدقلا دهعلا يف يليئارسإلا ثارتلا ءرباص :ةميعط -

 .م1908 - م994١ ؛توريب «ليجلا راد .ط ءهنم

 ؛ةفاقثلا ةبتكم.ط ءاهنم مالسإلا مكحو ةينطابلا دئاقعلا ءرباص :ةميعط - 0١

 .م١199 - ه١1١5١ «ةيناثلا «توريب

 «ةيناثلا «توريب «ليجلا راد .ط ؛ماعلا يدوهيلا خيراتلا ءرباص :ةميعط - 5

 .ماومال 2 مل

 ؛ةرونملا ةنيدملا ؛ةيمالسإلا ةعماجلا .ط .ءامسألا فيرعت .دمحم :يواطنطلا "9

 .ه8٠5١ «.ةسداسلا

 ءلدعلا ةعبطم .ط ؛.ءاوتسالا طخ ةيريدم ء(ريمألا) رمع :نوسوط 414

 ْ .ها١ه6ه «.ةيردنكسإلا

 .ط .هقفلا لوصأ يف لبلبلا ءيرصرصلا يوقلا دبع نب ناميلس :يفوطلا - "6

 .ه15817 .ىلوألا ,؛ضايرلا ءرونلا ةسسؤم

 نيمألا دمحم خيشلا دوهج ؛ميهاربإ نب حلاص نب زيزعلا دبع :نايوطلا - "45

 - ه94١41١ «ىلوألا ,ناكيبعلا ةبتكم.ط .فلسلا ةديقع ريرقت ىف ىطيقنشلا

 ْ م1

 رشنلل نوئحس راد .ط .ريوئتلاو ريرحتلا ءرهاطلا دمحم :روشاع نبا "17

 .سنوت «عيزوتلاو
 لالظ) هعمو ؛ةنسلا «ينابيشلا دلخم نب كاحضلا نب ورمع :مصاع يبأ نبا 4

 - ه٠٠4١ .ىلوألا ءتوريب «ىمالسإلا بتكملا .ط ؛ىنابلألل (ةنجلا

 ْ ْ .م1

 ةسارد ءملسم حيحص نم ًاثيدح نورشع ءدمح نب نسحملا دبع :دابعلا 9 48

 .ىلوألا ه409١ «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط ءاهنوتم حرشو اهديناسأ

 ةعماجلا .ط «يراخبلا حيحص نم اثيدح نورشع .نسحملا دبع :دابعلا ٠

 .ىلوألا ه5094١ «ءةيمالسإلا

 ههه



 ىف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألاب بذك نم ىلع درلا .نسحملا دبع :دابعلا ١

 ْ .ه07٠5١ ىلوألا .ط .يدهملا

 ركنأ نم ىلع درلا ىف ديدسلا لوقلا ,.نسحملا دبع نب قازرلا دبع :دابعلا 9

 .ما317 ها511١ «ىلوألا ,نافع نبا راد .ط ءديحوتلا ميسقت

 حيضوت يف هدوهجو .يدعس نب نمحرلا دبع خيشلا «قازرلا دبع :دابعلا “4٠0

 .م٠194 ه١١41١ .ىلوألا ,«ضايرلا .دشرلا ةبتكم .ط .فلسلا ةديقع

 ملقلا راد «هيف ءانثتسالا مكحو هناصقنو ناميإلا ةدايز «قازرلا دبع :دابعلا 65

 .م15985 ه515١ «ىلوألا «ضايرلا «باتكلاو

 «باتكلاو ملقلا راد ؛هناصقنو ناميإلا ةدايز بابسأ «قازرلا دبع :دابعلا 6

 .م1584 ه5١5١ «ىلوألا

 راد «تافصلا يف ةزيزع لداع دمحم ةلاسر ىلع تاهيبنت «قاررلا دبع :دابعلا 9 5

 .م15994 ه4 «ىلوألا .ةقراشلا .حتفلا

 ءةمألا ةعبطم .ط «.ةيمالكلا هؤارآو «ىنالقابلا .ناضمر دمحم :هللا دبع - 07

 ْ .م1987 «ىلوألا ءدادغب

 «ضايرلا«ةيارلا راد .ط .ةنسلا لهأ ةيطسو .ءميركاب دمحم ءهللا دبع اب 9 4

 .م1554 ه516١ «ىلوألا

 راد .ط «ءميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا ءداؤف دمحم :يقابلا دبع - 4

 .ه٠5١ا/ «توريب ركفلا

 بتكلا راد .ط ءهلضفو ملعلا نايب عماج .فسوي رمع وبأ :ربلا دبع نبا- ٠

 .خيرات نودب «توريب «ةيملعلا
 ىناعملا نم كلام أطوم ىف امل ديهمتلا .فسوي رمع وبأ :ربلا دبع نبا ١

 ْ - .مكحلاو مولعلا ةروصم «برغملا .ط «ديناسألاو

 «ىلوألا ءرصم «ةبهو ةبتكم .ةسمخلا لوصألا حرش .يضاقلا :رابجلا دبع - 5

 .نامثع ميركلا دبع :تاه4

 .ه1797 «ءةيسنوتلا رادلا .ط «لازتعالا لضف .يضاقلا :رابجلا دبع 4١

 راد ةعبطم .ط ءديحوتلاو لدعلا باوبأ يف ينغملا ءيضاقلا :رابجلا دبع - 5

 .يرايبألا ميهاربإ :ت .م١195 «ىلوألا ءرصم بتكلا

 ةسسؤم 2«م1408 م١49١ «ةيسايسلا يتاركذم «ناطلسلا :يناثلا ديمحلا دبع - 6

 .م1945- ه5٠4١ «ةسماخلا «ةلاسرلا

 4هك
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 ةعامج .ط «ةيوبنلا بادآلاو ةيدمحملا قالخألا ,.يلع دمحم : ميحرلا دبع -

 .م1985 - ه54٠5١ «ىلوألا ءرصم ؛ةيدمحملا ةنسلا راصنأ

 زكرملا .ط «ريسفتلا يف هجهنمو هدبع دمحم مامإلا .رافغلا دبع : ميحرلا دبع

 .مولعلاو ةفاقثلل يبرعلا

 .م1945 ت2 ه501١ «ىلوألا ءيمالسإلا

 ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا .ط ءماكحألا دعاوق .(زعلا) زيزعلا دبع :مالسلا دبع

 .٠ رصمب

 ءوض يف ماكحلا ةلماعم ءرصان نب سجرب نب مالسلا دبع :ميركلا دبع لآ -

 .ةنسلاو باتكلا

 دمحم :ةقفن ىلع .ط ؛نيدحوملا ةديقع ,.يدماغلا يدعس نب هللا دبع :يلدبعلا

 .م١194<- ه١١51١ .؛ىلوألا ,فئاطلا «نيفرطلا ةبتكم «نامعنلا ميهاربإ

 ةيلوقلا ناميإلا ضقاون ءيلع نب دمحم نب زيزعلا دبع :فيطللا دبعلا
 .ه6١5١ «ةيناثلا «ضايرلا .نطولا راد.ط «ةيلمعلاو

 «ليدعتلاو حرجلا طباوض «ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبع :فيطللا دبعلا

 .ه١5١؟ .ىلوألا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط

 راد .ط «يكبسلا ىلع درلا يف يكنملا مراصلا .دمحم :يداهلا دبع نبا

 ةيعوتلا ةبتكم ىرخأ .طو ه08٠5١ ء.ىلوألا ءتوريب ءةيملعلا بتكلا

 .يراصنألا ليعامسإ :ت ءرصم «ةيمالسإلا

 .ط «.(ديرفلا عماجلا نمض) ديحوتلا ةملك ريسفت ءدمحم :باهولا دبع نبا

 .نامعنلا ميهاربإ نب دمحم : ةقفن ىلع

 ةعماجلا .ط «ء(ديدسلا لوقلا عم) ديحوتلا باتك ء.دمحم :باهولا دبع نبا

 .ةسداسلا ء«ه9٠5١ «ةيمالسإلا

 «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط «ِةلكَت لوسرلا ةريس رصتخم .ءدمحم :باهولا دبع نبا

 .ه8١5١ «قعبارلا

 رينم دمحم :حيحصت «ديحوتلا يف تاهبشلا فشك .دمحم :باهولا دبع نبا

 .ه15١5١ «ةعباسلا ؛ةيمالسإلا ةعماجلا .ط «يرهزألا يقشمدلا

 «ةرهاقلاب ةيمالسإلا ةيريخلا ةيعمجلا .ط ءمع ءزج ريسفت «دمحم :هدبع

 .ه7179١ ءرصمب رائملا ةلجم ةعبطم «ةيناثلا

 6ةما/



 ءاضر ديشر :ت ءرصم ءرانملا ةعبطم .ط «ديحوتلا ةلاسر «دمحم :هديع ٠

 م1945 < ه405١ .ةسداسلا «توريب «مولعلا ءايحإ راد :ىرخأ .طو

 .لازغ فسوي نيسح :ميدقت

 .ةيدضعلا دئاقعلا ىلع ةيشاح ءدمحم :هدبع ١

 نب دمحم خيشلا ةديقع .نمحرلا دبع نب هللا دبع نب حلاص :دوبعلا - 1

 يملعلا سلجملا .ط .يمالسإلا ملاعلا يف اهرثأو ةيفلسلا باهولا دبع

 .ةرونملا ةئيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلاب

 ةلاسر) ةنسلاو باتكلا ءوض يف نجلا ملاع ءزاوف نافون ميركلا دبع :تاديبع 7*4

 ه505١.ىلوألا ءضايرلا «مالعإلاو عيزوتلاو رشنلل ةيميت نبا راد ؛(ريتسجام
 .ماوى6 <

 «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم .ط .نآرقلا زاجم .ىنثملا نب رمعم :ةديبع وبأ 9 5

 .نيكزس داؤف دمحم :تاءم198١)١ - ه١0٠4١ «ةيناثلا

 نبا راد .ط .ءةيطساولا ةديقعلا حرش .حلاص نب دمحم :نيميثع نبا 9 ©

 .ه411١/ «ةعبارلا «يزوجلا

 ءرشنلل نطولا راد .ط «ةيربلا بر حتف .حلاص نب دمحم :نيميثع نبا 9 5

 .ضايرلا
 .«يزوجلا نبا راد.ط «ةيرمدتلا بيرقت .حلاص نب دمحم :نيميثع نبا 517

 .م1595 < ه١41١؟ «ىلوألا

 .«فراعملا ةبتكم .ط «ىلثملا دعاوقلا .حلاص نب دمحم :نيميثع نبا 9 4

 .ه65٠5١ «.ضايرلا

 «ةفرعملا راد .ط «ىلاعت هللا ىلإ لسرلا ةوعد ء.دمحأ دمحم :يودعلا 79 84

 .م119" - ه5١411١ «توريب

 طارشأو محالملاو نتفلا ثيداحأ نم دنسملا حيحصلا .ءىفطصم :يودعلا 9

 ه١4١؟ .ىلوألا ءضايرلا ,ءعيزوتلاو رشنلل ةرجهلا راد.ط ؛ةعاسلا

 .م1941 <

 ةسسؤم .ط «حاضيإلاو دييقتلا ءنيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز :يقارعلا - ١

 .م١199 - ه١١4١ «ىلوألا «ةيفاقثلا بتكلا

 ؛ةيملعلا بتكلا ةسسؤم .ط .ءمصاوقلاو مصاوعلا ءركب وبأ :يبرعلا نبا 7

 .م1945- ه7

 ه4



 حو

22 

 ففي

1:0 

 كحل

 فدل

66 

 م5

 «نمحرلا ةيصعم ريغ يف ناطلسلا ةعاط بوجو ءرصان نب دمحم :ينيرعلا
 ْ .ه6 «ىلوألا .ط

 بتكملا .ط «ةيواحطلا حرش .يفنحلا يلع نب يلع :زعلا يبأ نبا

 :ىرخأ .طو .ينابلألا :ت .م19848 ه508١ ءةعساتلا «توريب «يمالسإلا

 بيعش - يكرتلا هللا دبع :ت .م9910١ ه14١5١ ةثلاثلا بتكلا ملاع راد

 .طوؤانرألا

 :ىرخأ .ط ءه18١4١ ؛«ىلوألا ءركفلا راد .ط ءقشمد خيرات :ركاسع نبا

 .قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 «ثيدحلا راد «هل ةساردو هيوبيس باتك سراهف .«قلاخلا دبع دمحم :ةميضع

 .م1906- ه96١ .ىلوألا .رصم

 ةيحيسملاو ةيدوهيلا نيب رخآلا مويلا «يرابلا دبع جرف .د :هللا اطع وبأ

 .هه417١ «ةيناثلا ءرصم ءةروصنملا «ءافولا راد.ط .مالسإلاو

 ءزيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا ءبلاغ نب قحلا دبع :ةيطع نبا
 .م19ا00- ه196١ «ةيبرغملا فاقوألا ةرازو

 باتكلا راد.ط ءاهنم مالسإلا فقومو اهديدحت ةعدبلا .يلع تزع .د :ةيطع

 .ه٠٠4١ «قيناثلا «توريب «ينانبللا يبرعلا

 راد .ط «ةيهلإلا ةديقعلا ةأشن يف باتك .هللا .دومحم سابع :داقعلا

 ْ .خيرات نودب «ةثلاثلا ءرصم «فراعملا

 .توريب «ةيرصعلا ةبتكملا .ط «بوعشلا نويفأ .دومحم سابع :داقعلا

 ملاع .ط «ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج «ليلخ نب ديعس وبأ :يئالعلا

 .يفلسلا ديجملا دبع يدمح :ت 2م19485< ها 1٠84ا/ «قيناثلا «بتكلا

 ةكرشلا .ط «نيينامثعلاو كيلامملا رصع نيب قشمد .ءنسح مركأ :يبلعلا

 .ه107١ - م1987 «ىلوألا «عيزوتلل ةدحتملا

 راد.ط ؛ةديقعلا يف هجهنمو يباطخلا ,؛نمحرلا دبع نب نسحلا :يولعلا

 .م1990١ - ه418١ «ىلوألا «نطولا

 ءدشرلا ةبتكم .ط ءداقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنم «نامثع : يلع نبا

 .م1945 - ه7١4١ «ىلوألا «ضايرلا

 تاباطخ ةعومجم .(ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرضح) دمحم :ىلع -

 .لوألا اشاب سابع هل روفغملل ةصاخ رماوأو
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 ءها/

4 

 قنا
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 4١

 هك
 قلي

 ك5

 1ؤء

 كك

 عكا/

2 

8 

 عا

 راد .ط .«بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش ؛يلبنحلا يحلا دبع :دامعلا نبا -

 .توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 «ةيناثلا ,يجناخلا ةسسؤم .ط ءرهزألا عماجلا خيرات هللا دبع دمحم :نانع -

 .مما14 ع م4

 «ريفكتلا لوصأو هللا لزنأ ام ريغب مكحلا .دمحم نب ىلع نب دلاخ : يربنعلا -

 .تانايب نودب .م1945 ت2 ه5١51١ «ىلوألا

 فقوم نايبو مالسإلا ىلإ بستنت ةرصاعم قرف يلع نب بلاغ : يجاوعلا -

 .م1997 - ه54١4١ «ىلوألا ءرصم «ةنيل راد .ط ءاهنم مالسإلا

 «ةلاسرلا ةسسؤم .ط «ةيسايسلا انعاضوأو مالسإلا ءرداقلا دبع :ةدوع

 .تانايب نودب «توريب

 .ةيرهزألا ةعماجلا ةبتكم .ط .حضاولا جاهنملا ءدماح :ينوع

 «ضايرلا ةبيط راد .ط «ةفرعملا ةيرطف ءنادمح دعس نب دمحأ :يدماغلا -

 .ىلوألا

 مولعلا ةبتكم .ط «تايهلإلا نم هفقومو يقهيبلا «ةيطع نب دمحأ .د :يدماغلا -

 .م1615<- ها١51١؟ «ةثلاثلا «ةرونملا ةنيدملا .مكحلاو

 ثحب) نيملكتملا و فلسلا نيب ناميإلا .ةيطع نب دمحأ .د :يدماغلا -

 .(ةبتاكلا ةلآلاب بوتكم ريتسجاملل

 نازيم يف يناغفألا نيدلا لامج ةوعد .فيطللا دبع نب يزوف ىفطصم :لازغ -

 ها107١ «ىلوألا «ةبيط راد .ط «مالسإلا

 ءايند ناميلس :ت «ةفسالفلا تفاهت .دماح وبأ دمحم نب دمحم :يلازغلا -

 .م19410 < ماكك «ةرهاقلا «ىبلحلا ىبايلا ىسيع َّط

 :ت «ةيناثلا « رصم «فراعملا راد ّط ,ةفسالفلا دصاقم .دماح وبأ : يلازغلا -

 .ايند ناميلس

 «ضايرلا «نطولا راد.ط « ىنسحلا هللأ ءامسأ .حلاص نب هللا دبع : نصغلا -

 ها511١ .ىلوألا

 «ناميإلاو ديحوتلا ىف ربلا دبع نبا مامإلا ةديقع ءحلاص نب هللا دبع : نصغلا

 ماو ها5١5١ «.ىلوألا «ضايرلا «ةمصاعلا راد .ط

 راد «فلسلا ةديقع حيضوت يف هرثأو ىلبنحلا بجر نبا هللا دبع : يليفغلا -

 .م1448- ه514١ «ىلوألا ءريسملا
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 قت

 قا
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 الا
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 ل

4 

4١ 

 كف

 م

 ظؤخ

 -_ م5

 .ط «ةيعسوتلا يلع دمحم بورح ىف ةديدج ةءارق دمحم نب ناميلس : مانغلا -

 .ه٠٠5١ «ىلوألا «يدوعسلا ىبرعلا باتكلا

 َّط «يراخبلا حيحص نم ديحوتلا باتك حرش «دمحم نب هللا دبع :ناميتغلا

 .ه86٠5١ «.ىلوألا «ةرونملا ةنيدملا ءرادلا ةبتكم

 ىفطصم .ط «ةغللا سيياقم مجعم ءايركز نب سراف نب دمحأ :سراف نبا

 مالسلا دبع :ت م8 - م8 «ةيناثلا « رصمب هدالوأو ىبلحلا ىبابلا

 نوراه

 «ةثلاثلا ءتوريب «بتكلا ملاع .ط «نآرقلا يناعم ءدايز نب ىيحي :ءارفلا -

 ه١

 ؛ناميإلا ىلإ ةوعدلا يف نآرقلا جهنم ءرصان دمحم نب يلع :يهيقفلا -

 .رشان نودب ء«ه65٠5١ «.ىلوألا

 «ىلوألا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط «ةعدبلا ءرصان دمحم نب ىلع :يهيقفلا -

 ها

 مولع ةسسؤم «يلازغلا ةبتكم.ط «ثيدحلا ىف عضولا «نسح رمع .د :ةتالف

 .م١1941 ت2 ه١50١ «نآرقلا

 ديسب ءادتقالا يف راصبألا يلوأ ممه ظاقيإ ءدمحم نب حلاص :ينالفلا

 .م1918 ت2 م948١ «توريب «ةفرعملا راد .ط ءراصنألاو نيرجاهملا

 «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد.ط «ةنسلا زونك حاتفم «.ي .أ :كنسنف -

 ش .ماو48 ته

 «نديل ليرب .ط «يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا «.ي.أ :كنسنف -

 .م1

 «ضايرلا .«فلسلا ءاوضأ .ط ءردقلا «نسح نب دمحم نب رفعج : يبايرفلا -

 «ضايرلا ءةبيط راد .ط «ةوبنلا لئالد .نسح نب دمحم نب رفعج : يبايرفلا -

 .دادحلا دومحم :ت

 ةيبرعلا ةسسؤملا .ط ءطيحملا سوماقلا .بوقعي نب دمحم : يدابآ زوريفلا

 .توريب «رشنلاو ةعابطلل

 ءضايرلا :فراعملا ةبتكم .ط «ةيطساولا ةديقعلا حرش ءحلاص :نازوفلا -

 .م1940- م١٠5١ .ةسماخلا

 ةكأ



 تكلا

 مال
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 «ةيردنكسإلا ءفلسلا ءاملع راد .ط ءاضر ديشر دمحم ؛.دلاخ :يزوف

 .ه60١5١ «ةيناثلا

 «ىلوألا ءرصم «يجناخلا ةبتكم .ط ءهبنم نب مامه ةفيحص .تعفر :يزوف

 هآ65

 ه98١ ءرصمب ىجناخلا ةسسؤم «ةنسلا قيثوت ىلإ لخدملا .تعفر :يزوف

 ْ .ماواله

 رشنلا راد .ط .؛ةعبسلا فرحألا ثيدح ؛حاتفلا دبع نب زيزعلا دبع :يراقلا

 .ه7١5١؟ .ىلوألا «ضايرلا «يلودلا

 بتكلا راد .ط ءركفلا ةبخن حرش .يورهلا نب ناطلس نب يلع :يراقلا

 .ماوالم < ها798 «توريب «ةيملعلا

 ,ةيدجنلا ةبوجألا يف ةينسلا رردلا .دمحم نب نمحرلا دبع :مساق نبا

 .ىرخأ تانايب نودب .م1145 -ه١41١* «.ةسماخلا

 .ةيملعلا بتكلا راد .ط .ديحوتلا لئالد «نيدلا لامج دمحم : ىمساقلا

 .ما1946 < ه106١ ءىلوألا

 «ةيملعلا بتكلا راد .ط «ثيدحتلا دعاوق «نيدلا لامج دمحم :يمساقلا

 .ماوال4 حت م48 «ىلوألا ,توريب

 «نآرقلا ماكحأل عماجلا .(هللا دبع وبأ) يراصنألا دمحأ نب دمحم :يبطرقلا

 .ىلوألا ,م1977 ءةيرصملا بتكلا راد .ط

 رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا «(هللا دبع وبأ) دمحأ نب دمحم :يبطرقلا

 .طو.ةرهاقلا «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ءاقسلا يزاجح دمحأ :ت «ةرخآلا

 .م194817- ه501١/ ءةرهاقلا «ثارتلل نايرلا راد .ىرخأ

 «نيمرحلا ةبتكم .ماهوألاو داسفلا نم ىراصنلا نيد يف امب مالعإلا :يبطرقلا

 .ةيدوعسلا «ضايرلا

 ءضايرلا «ةمصاعلا راد «ضيوفتلا لهأ بهذم .«نمحرلا دبع دمحأ :يضاقلا

 .م1945- ه5 «ىلوألا

 .ط ءولعلا ةفص تابثإ «يسدقملا دمحأ نب هللا دبع نيدلا قفوم :ةمادق نبا

 .يدماغلا ةيطع دمحا :ت .ه404١ «ىلوألا ءتوريب .نآرقلا مولع ةسسؤم

 «ةعبارلا «يمالسإلا بتكملا .ط «داقتعالا ةعمل ؛نيدلا قفوم :ةمادق نبا

 .مها6

 دف



 ها15١4١ «ةيناثلا ءتيوكلا ءريثألا نبا راد .ط «ليوأتلا مذ :ةمادق نبا

 .ردبلا ردب :ت م1946 <

 ةيرهزألا تايلكلا ةبتكمو ةيبرعلا ةيروهمجلا ةبتكم .ط «ينغملا :ةمادق نبا ١

 .رصمب

 رطاعلا رطاخلا ةهزن حرش اهعمو رظانملا ةنجو رظانلا ةضور :ةمادق نبا 9

 مولعلا ةبتكم .ط«ليعامسإ ركب دمحم قيلعت «ناردب نب رداقلا دبع خيشلل

 رصمب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد نع ةروصم ةرونملا ةنيدملاب مكحلاو

 «ضايرلا «فراعملا ةبتكم.ط «نآرقلا مولع يف ثحابم .عانم :ناطقلا - 0

 .م1981-2١ ه١501١ «ةنماثلا

 «فراعملا راد .ط ءابوروأو يلع دمحم .يواطق جروجو هينير :يواطق - 5

 .رصم
 راد «ةعيشلاو ةنسلا لهأ نيب بيرقتلا ةلأسم ءهللا دبع نب رصان :يرافقلا 6

 .ه١5١؟ «ىلوألا «عيزوتلاو رشنلل ةبيط

 نايب يف ةجحلا .يناهبصألا لضفلا نب دمحم نب ليعامسإ :ةنسلا ماوق - 5

 ها١١51١ ؛«ىلوألا «ةيارلا راد .ط ءرثألا لهأ ةديقع حرشو ةجحملا

 .ميحر وبأ دمحمو يلخدملا عيبر دمحم :تا,م11946-

 .ط «عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا «بلاط يبأ نب يكم :يسيقلا - 7

 .م19845 - ه54٠5١ «ةثلاثلا «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم

 ةعبطم .ط «حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح ءركب يبأ نب دمحم :ميقلا نبا - 4

 .يندملا حبص ديسلا يلع :هل مدق «ةرهاقلا «يندملا

 .توريب «ينانبللا يبرعلا باتكلا راد .ط ءدئاوفلا عئادب :ميقلا نبا - 4

 بتكلا راد.ط ؛ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا يف ليلعلا ءافش :ميقلا نبا -

 .م19487- ه501١ «ىلوألا «توريب «ةيملعلا

 ١ «قتعم نب داوع :ت .شويجلا عامتجا :ميقلا نبا ١508ه.

 :ت ءرصم .ةثيدحلا بتكلا راد .ط ءنيعقوملا مالعأ :ميقلا نبا 3 51

 .ليكولا نمحرلا دبع
 .يقفلا دماح دمحم :ت «ءتوريب «ةفرعملا راد.ط «نافهللا ةثاغإ : ميقلا نبا 5

 دمحم :ت «ةرونملا ةنيدملا ءسوألا ةبتكم «ةداعسلا راد حاتفم :ميقلا نبا 64

 .يمويب

 و
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 مالك

 تنل

 هسا

 ه4

 نوم

 .توريب «باتكلا راد.ط «دئاوفلا : ميقلا نبا

 .م١154 -<ه41١* «ةيناثلا .ط .«ةلاسرلا ةسسؤم .ط ءداعملا داز :ميقلا نبا
 .طوؤانرأ رداقلا دبع بيعش :ت

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد َّط .(يلصوملل) قعاوصلا رصتخسم : ميقلا نبا -

 .ماوؤو < م10
 .م1548- ه48٠5١ «ةثلاثلا «يبرعلا باتكلا راد .ط .حورلا :ميقلا نبا

 يدهم دومحم :ت «فيعضلاو حيحصلا يف فينملا رانملا :ميقلا نبا -

 .ىلوبناتسا

 :ت «ءةيمالسإلا ةعماجلاب ةوعدلا ةيلك .ط .ةلزنملا قعاوصلا :ميقلا نبا

 .يدماغلا ةيطع دمحأ.دو يهيقفلا رصان يلع.د

 2.ه508١ «ةريخألا «توريب ءركفلا راد .ط «نيكلاسلا جرادم :ميقلا نبا -

 .ىقفلا دماح :ت

 باتكلا راد .ط ؛يفاشلا باوجلا نع لأس نمل يفاكلا باوجلا :ميقلا نبا -
 .م1595< م57 «ةعبارلا « توريب «ىبيرعلا

 ءاهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا .ط «نيتداعسلا بابو نيترجهلا قيرط :ميقلا نبا

 هآ٠5 ,ةئلاثلا « رصم

 .ه501١/ نيلوألا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد.ط ؛ىرايحلا ةياده :ميقلا نبا

 .ط «يراخبلا حيحص ىلع مجارتلاو باوبألا ءايركز دمحم :يولهدناكلا -
 .دنهلا « يبري «ةيليلخلا ةيتكملا

 ةبتكملا 55 «يئاسنلا ننس ىلع يئامسلا ضيفلا ءايركز دمحم : يولهدناكلا -

 .دنهلا «ىبوي .ةيليلخلا

 يف رئثانتملا مظن «ضيفلا وبأ يسيردإلا ينسحلا رفعج نب دمحم :يناتكلا -
 نع ةروصم هآ56 « توريب «ةيملعلا بتكلا راد.ط «رتاوتملا ثيدحلا

 مهما ساف ةعبط

 هآ٠6 «ةيناثلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «ةفرشملا

 « ضايرلا «رونلا ةسسؤم ّط .محالملا نتفلا يف ةياهنلا ٠ ليعامسإ : ريثك نبا

 .ه788١1 «.يراصنألا ليعامسإ :حيحصت «ىلوألا

0455 



 «ثيدحلا راد ةعبط نع ةروصم «نايرلا .ط .ميظعلا نآرقلا ريسفت :ريثك نبا 9 ١

 .م1948- ه08١5١ «ىلوألا ءرصم

 .م1918ت- ه198١ «توريب ءركفلا راد.ط «ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا هل

 ءايحإ رادو «توريب «ىنثملا ةبتكم .ط «نيفلؤملا مجعم ءاضر رمع :ةلاحك 6

 ' .توريب «يبرعلا ثارتلا

 «ةثلاثلا «توريب «نييالملل ملعلا راد .ط ءماشلا ططخ ء.دمحم :يلع درك 9 4

 .ماوى8 ت2 ه١

 ءرشنلاو فيلأتلا ةنجل .ط «ةيبرعلا ةراضحلاو مالسإلا .دمحم :يلع درك 7 8

 .م1958١ «ةرهاقلا «ةئلاثلا

 «ىلوألا «ةلاسرلا ةسسؤم .ط .تاقثلا ليواقأ .فسوي نب يعرم :يمركلا 7 5

 .طوؤانرألا بيعش :تاءه105١- م6

 ةبتكم.ط «حيسملا لوزن يف رتاوت امب حيرصتلا هاش رونأ دمحم :يريمشكلا هلال

 .ةدغ وبأ حاتفلا دبع :ت .ه١5١؟ .ةسماخلا ءبلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا

 نم ةديقعلا يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا جهنم .قاحسإ نب دمحم :ودنك 3 4

 .م1998<- ه519١ «ضايرلا «دشرلا ةبتكم .ط «يرابلا حتف هباتك لالخ

 «دابعلا قازرلا دبع :ت «ةقاطبلا ءزج «سابعلا نب دمحم نب ةزمح : ينانكلا 5 فرحا

 .ه١5١؟ «ىلوألا «ضايرلا «مالسلا راد ةبتكم .ط

 ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ءروصنم نب نسحلا نب هللا ةبه :يئاكلاللا -

 :تا2م19460 < ها8١5١ «.ةئثلاثلا ءضايرلا ءةبيط راد .ط .ةعامجلاو

 .نادمح دعس نب دمحأ

 .ربوه .أ .د :ت «نديل .ط «هناويد :ديبل 9 ١

 «ضايرلا ءدشرلا ةبتكم .ط «ءةلضافلا ةبوجألا ءيحلا دبع دمحم :يونكللا -

 .م1984- ه54٠4١ «ةيناثلا

 راد.ط «ديحوتلا دعاوقل ديهمتلا «يديرتاملا يفنحلا ديز نب دومحم :يشماللا 54“

 .يكرتلا ديجملا دبع :ت 2م19940١ «ىلوألا «توريب «يمالسإلا برغلا

 ءنافع نبا راد.ط «ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع دسافلا ليوأتلا ةيانج ءدمحم :حول - 4

 .م19910- ه4١5١ «ىلوألا «ةيدوعسلا ءربخلا

 «ثيدحلا رصعلا يف نيدلا ىف ولغلا ةلكشم ءالعم نب نمحرلا دبع :قحيوللا - 65

 ْ ْ .م1948<- ه519١ «ىلوألا
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 نيملسملا ةايح يف نيدلا يف ولغلا ءالعم نب نمحرلا دبع :قحيوللا
 .م1998 < ه9١4١ .ةسماخلا «ةرصاعملا

 :ميقرت «توريب «ةيملعلا ةبتكملا .ط «ننسلا ءديزي نب دمحم :هجام نبا

 ءركفلا راد .ط .«يدنسلا ةيشاح عم :ىرخأ .طو «يقابلا دبع داؤف دمحم

 .ةيناثلا «توريب

 «ةينيدلا تايالولاو ةيناطلسلا ماكحألا «بيبح نب دمحم نب يلع :يدرواملا

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيهل ةماعلا ةساترلا .ط

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «ةوبنلا مالعأ .دمحم نب يلع :يدرواملا

 .ماوا08- م1797 «ىلوألا

 .ةيناثلا .م19594١ «ءبتكلا راد ةعبطم .ط ؛«ةيقيفوتلا ططخلا .«يلع :كرابم

 ةعيرشلا رظن يف ةيفرصملا تالماعملاو ابرلا ءزيزعلا دبع نب رمع :كرتملا
 .ه5418١ «.ةثلاثلا ءضايرلا «ةمصاعلا راد .ط «ةيمالسإلا

 ةلآلاب بوتكم ءهريسفت يف اضر ديشر خيشلا جهنم ءدمحم رمات :يلوتم
 .ه517١ «ةرونملا ةنيدملا «ميركلا نآرقلا ةيلك ؛ةمقارلا

 نم) مالسإلا خيشل ةيناهفصإلا حرش نع رصتخم ريرقت ؛دمحم رمات :يلوتم
 .(ه15١4١ ةديقعلا مسق يف ةيجهنملا ةنسلا ثوحب

 ةيوناثلا فوفصلا بالط ىلع ررقم ءديحوتلا ةركذم ؛ديسلا نسح :يلوتم
 .م1944- ه109١ «ةيرهزألا تايلكلا .ط .رهزألاب

 - مه١*٠8 ءرصم ةعبطم .ط .ءطيسولا مجعملا «ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .ةيناثلا م

 .خيرات نودب «ةعباسلا ,ماصتعالا راد «عادتبالا راضم يف عادبإلا «يلع : ظوفحم

 نودب ءرصم ء«ةثيدحلا بتكلا راد.ط «لقعلاو مالسولا .ميلحلا دبع :دومحم

 .خيرات

 ةيده) ةيدمحملا ةنئسلا راصنأ ةعامج .ط «ةفسلفلا .ميلحلا دبع :دومحم

 .(ديحوتلا ةلجم عم ةيناجم
 .ط «ميركلا نآرقلا ءوض يف اهتناكمو ةيوبنلا ةنسلا .هللا بيبح دمحم :راتخم

 .م1985 -مه4907١ «يشتارك «ةيرونبلا ةبتكملا

 ةكرش .ط «لوصألا ملع لخدم يف لوسلا غولب .ءنينسح دمحم :فولخم

 .م1955 - م785١ «ةيناثلا ءرصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 ةكك



 .ىلوألا ءهرصم «ةنيل راد .ط «ليلعتلاو ةمكحلا ؛عيبر دمحم :يلخدملا 90١

 .ما 9848 - ه8

 ةبتكم .ط ءرشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلس «ليلخ دمحم :يدارملا 9

 .دادغب «ىنثملا

 ه5117١ «ءرهزألا ةلجم .ط ءداهتجالا .ىفطصم دمحم :يغارملا - 5

 ءرصمب يبلحلا يبابلا ىفطصم .ط .يغارملا ريسفت .ىفطصم دمحأ :يغارملا - 84

 .م1904- م954١ .ةسماخلا

 ةنيدملا ءرادلا ةبتكم .ط «ةالصلا ردق ميظعت .رصن نب دمحم :يزورملا 6

 .ه5٠5١(ىلوألا «ةرونملا

 عم فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت «نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي :يزملا 95

 .نيدلا فرش دمصلا دبع :ت ءرجح نبال فارظلا تكنلا

 :ميقرت «رصم («ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ط «حيحصلا .جاجحلا نبا : ملسم 65 ا/

 .يقابلا دبع داؤف دمحم

 ةيمالسإلا ةعماجلاب يملعلا سلجملا.ط ءءامسألاو ىنكلا ؛جاجحلا نبا :ملسم - 4

 .يرقشقلا ميحرلا دبع :ت ,.م1984١- ه5٠1١ «ىلوألا «ةرونملا ةنيدملاب

 «ةيبرغلا ايناملأ .ط ءايكرت يف ةثيدحلا ةيمالسإلا ةكرحلا ءدمحم :ىفطصم - 8

 ْ .م198485 < ه4104١ «ىلوألا

 ىلوت نم يف تاراشإلا حضوأ ؛يفنحلا ينغلا دبع يبلش دمحأ :يرصملا 23

 .تاشابلاو ءارزولا نم ةرهاقلا رصم

 .همكحو داقتعالا لئاسمب لهجلا ءدمحأ نب رهاط نب قازرلا دبع :رشاعم 9 ١

 .م1985 < ه١4١ا «ىلوألا «نطولا راد.ط

 .دشرلا ةبتكم .ط «ةسمخلا مهلوصأو ةلزتعملا .هللا دبع نب داوع :قتعملا - 1

 .م1946- ه5١54١ «ةيناثلا «ضايرلا

 دماح .لوق ىلإ ءاملعلا نم ءالبنلا هيبنت «ءيدنجخلا ناطلس دمحم : يموصعملا - 6ا/*

 .ه114١ «ةرهاقلا ءرصمب ةيفلسلا ةبتكملا .ط «ءالقع ريغ ةكئالملا نإ يقفلا

 نم يرثوكلا بينأت يف امب ليكنتلا «يناميلا ىبحي نب نمحرلا دبع :يملعملا - 4
 .ه5155١ «ةيناثلا «ضايرلا «فراعملا ةبتكم .ط «ليطابألا

 - م40١1 ءبتكلا ملاع .ط «ةفشاكلا راونألا .نمحرلا دبع :يملعملا هه
 .ما47

 4ا/



 ىلع درلا يف ةسيفنلا ةفيرشلا ةذبنلا ءنامثع نب رصان نب دمح :رمعم لآ 6/5
 .ه504١ «.ىلوألا .ءضايرلا .ةمصاعلا راد.ط «نييروبقلا

 راد .ط .تابثإلاو ليوأتلا نيب نورسفملا .نمحرلا دبع دمحم :يوارغملا  هالا/

 .ه6٠8١ ء.ىلوألا «ضايرلا «ةبيط

 ةبتكم .ط ءداقتعالا يف داصتقالا .دحاولا دبع نب ينغلا دبع :يسدقملا - هالث

 .ه54١4١ «ةرونملا ةئيدملا «مكحلاو مولعلا

 دمحم هط :ت ءديفملا ديحوتلا ديرجت «نيدلا يقت يلع نب دمحأ :يزيرقملا - 6
 هه409١ «ةثلاثلا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط «يئنيزلا

 «عيزوتلاو رشنلل هاكرشو يبلحلا ةسسؤم .ططخلا .يلع نب دمحأ :يزيرقملا 3

 .رصم
 صوصن يف ِهكَي دمحم ةوبنو حيسملا ةيرشب .دمحأ دمحم :يواكلم - ١

 .م1998 < ها «ىلوألا «ةيراجتلا قذزرفلا ةعبطم .ط «نيدهعلا

 ؛ىلوألا .ط ؛ميركلا نآرقلا يف ديحوتلا ةديقع .دمحأ دمحم :يواكلم - 547
 .ضايرلا «مالعإلاو عيزوتلاو رشنلل ةيميت نبا راد ه6

 «هتافصو لجو زع هللا ءامسأ ةفرعمو ديحوتلا .قاحسإ نب دمحم :هدنم نبا - 08

 .يهيقفلا رصان يلع :ت «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط

 ةعماجلاب يملعلا سلجملا .ط «ناميإلا .قاحسإ نب دمحم :هدنم نبا 4

 ..يهيقفلا رصان يلع :ت ؛«ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا

 ه١٠1١ .ىلوألا ,ةيمهجلا ىلع درلا .قاحسإ نب دمحم :هدنم نبا - 60

 .يهيقفلا رصان يلع :تا,م1481-

 .سيوسلا ةانق عورشم .حلاص دمحم :يسنم 2 71

 ءرداص راد .ءبرعلا ناسل .؛نيدلا لامج مركم نب دمحم :روظنم نبا 41

 .توريب «توريب راد «توريب
 يبلحلا ةسسؤم .ط «ءايلوألا ةرهمج .ينيسحلا ضيفلا وبأ ديسلا :يفونملا 4

 .ماوكال تح م1140 «ىلوألا ءرصم ء.هاكرشو

 .ط «ةيرمدتلا ةلاسرلا حرش ةيدهملا ةفحتلا ,ءيدهم نب حلاف :يدهم لآ 2 4
 .ه5٠5١ «ةرونملا ةنيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلا

 ةنيدملا «ةيمالسإلا ةعماجلا .ط .هرهاظمو كرشلا .دمحم نب كرابم :يليملا 9
 .ه501١/ «ىلوألا «ةرونملا
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 ةبتكم .ط «رينملا بكوكلا حرش ءزيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحم :راجنلا نبا
 .دامح هيزنو يليحزلا دمحم :ت 2م199 - ه١5١ «ناكيبعلا

 «فراعملا ةبتكم .ط «يمالسإلا ملاعلا خيرات «بيطلا دمحم :راجنلا

 .م1946  ه54505١ «ضايرلا

 ضايرلا ةبتكم.ط ءدجن خيرات يف دجملا ناونع ءرشب نب نامثع : يدحنلا

 .ضايرلا «ةثيدحلا

 ىلع نآرقلا عم راصتقالل نييحولا ريسيت ءدشار نب زيزعلا دبع :يدجنلا
 .ةثلاثلا «ةيدمحملا ةنسلا .ط «نيحيحصلا

 ,ةمركملا ةكم «ىرقلا مأ ةعماج .ط .نآرقلا يناعم ءرفعج وبأ :ساحنلا

 .ينوباصلا يلع دمحم :ت «يمالسإلا ثارتلا ءايحإ زكرم

 نم عونمملا زاجأ نم ىلع درلا يف ةراشإلا حضوأ .ءىيحي نب دمحأ :يمجنلا

 .ه05٠8١ «ضايرلا «ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا ةسائرلا .ط «ةرايزلا

 «ضايرلا «فراعملا ةبتكم .ط «.نايدألا لظ ىف ناسنإلا «ةرامع :بيجن

 ْ .ماوؤلو - ه0

 .ط «يبرعلا قرشلاب حئاس تاركذم ,ءينسحلا يلع نسحلا وبأ :يودنلا

 .م194) - ه١ «قئلاثلا ءةلاسرلا ةسسؤم

 راطقألا يف ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا ءنسحلا وبأ :يودنلا

 .م1958 - ه84١ «ةيناثلا «نائبل «عيزوتلل ةودنلا راد .ط «ةيمالسإلا

 .«تيوكلا «ملقلا راد .ط «ةيميت نبا دمحأ ظفاحلا .نسحلا وبأ :يودنلا

 .م1941] ت2 ه49١ا/ «ةعبارلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «ىربكلا نئسلا ,نمحرلا دبع وبأ :يئاسنلا

 - ها١١4١ .ىلوألا .نسح يورسك ديسو ناميلس رافغلا دبع :ت

 .م1

 بتكلا راد .ط «(ىبتجملا) ىرغصلا نئسلا ,نمحرلا دبع وبأ :يئاسنلا

 ش .يدنسلاو يطويسلا ةيشاح «نانبل «توريب «ةيملعلا

 «يمالسإلا بتكملا .ط «ملعلا باتك ؛(ةمثيخ وبأ) برح نب ريهز :يئاسنلا

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم :ت ءه0٠4١ «ةيناثلا «توريب

 .ط .(يفسنلا ريسفت) ليوأتلا كرادم ءدومحم نب دمحأ نب هللا دبع :يفسنلا

 .رصم «يبلحلا يبابلا ىسيع «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد
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 جرخو هققح ءركفلا ةبخن حرش رظنلا ناعمإ .مركأ دمحم :يروب رصنلا 96

 .تانايب نودب «ىفطصم مالغ ديعس وبأ :هصوصن
 ءملقلا راد .ط ءدوملتلا دعاوق يف دوصرملا زنكلا .فسوي :هللا رصن - 65

 .م19487 - ه08١1١ «ىلوألا «توريب .مولعلا ةرادو «قشمد

 .ط «باوصلاو قحلا جهانم يف بابلألا جراعم ءيدهم نب نيسح :يمعنلا - 07

 .يقفلا دماح :ت «.خيرات نودب .ناتسكاب «ةيدمحملا ةنسلا راصنأ

 «ةيميت نبا راد .ط «ةنسلاو باتكلا يف نجلا ملاع .ميركلا دبع :نافون 2

 .م1946 - م108١ ,ىلوألا «ضايرلا

 .تانايب نودب «ثيدحلا ملعلاو هللا «ءقازرلا دبع :لفون 9 8

 نايرلا راد .ط «جاجحلا نب ملسم حرشب جاهنملا ءفرش نب ىيحي :يوونلا - ٠

 .م1947 - ه501١ «ىلوألا .ةرهاقلا «ثارتلل

 ملقلا راد .ط «ةديقعلا يف يناكوشلا مامإلا جهنم هللا دبع :كوسمون 9١

 .ه5١5١ «ةيناثلا «ضايرلا .«باتكلاو

 هلتقو هلوزنو ًايح ىسيع عفر يف لاقملا لصف «ليلخ دمحم :ساره 7

 .م1990 < ه٠ «ىلوألا ءرصم «ةنسلا ةبتكم .ط .لاجدلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط ؛«ىفلسلا ةيميت نبا ؛ليلخ دمحم :ساره *51١" 

 1 ْ .ماوؤى14 - ه4 «ىلوألا

 .ه6١4١ «ةثلاثلا .ضايرلا ةرجهلا راد .ط «ةيطساولا حرش «ليلخ دمحم : ساره - 4

 «ىلوألا «ةيميت نبا ةبتكم .ط ءديحوتلا ةوعد .ءليلخ دمحم :ساره 6

 .ةرهاقلا .ىه11/

 .ةرهاقلا ءركفلا راد .ط «ةيوبنلا ةريسلا .دمحم وبأ كلملا دبع :ماشه نبا - 5

 ليلخ :تاءردنفو هللا تمحر نيب ىربكلا ةرظانملا .هللا تمحر :يدنهلا "17

 .ه7١4١؟ «ةيناثلا «ضايرلا «ةيميت نبا راد .ط .«يواكلم

 ليلخ :تاءه١4١” «نطولا راد .ط .«قحلا راهظإ .هللا تمحر :يدنهلا 64

 .يواكلم

 باتكلا راد .ط ءدئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ء.ركب يبأ نب يلع :يمثيهلا 9 646

 .م19417 ت- ه501١/ «ثارتلل نايرلا راد  يبرعلا

 راد .ط ءةيرصملا ةسايسلا ىف تاركذم .؛(اشاب) نسح دمحم :لكيه -

 ْ .رصم «فراعملا

174 



 ف

 ف

 ل

556 

 يح

 في

58 

 ةححا

 ليف

 لف

 ف

 كيني

 لا

 «ةيناثلا «يزوجلا نبا راد .ط «ةعاسلا طارشأ ؛هللا دبع نب فسوي :لباولا

 .مما1ؤ90 - ه١

 «ةفرعملا راد .ط ؛نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد ءديرف دمحم :ىدجو

 .م١191 «ةثلاثلا «توريب

 .هروطتو هخيرات رهزألا :ةيرصملا فاقوألا ةرازو

 ىلع نآرقلا بيلاسأ حيجرت «ىضترملا نب دمحم هللا دبع وبأ :ريزولا نبا
 .ه505١ «ىلوألاءتوريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «نانويلا بيلاسأ

 هب تءاج ام عيمجو عناصلا تابثإ يف ناهربلا هللا دبع وبأ :ريزولا نبا

 .ه149١ «ةرهاقلا اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا .ط «عئارشلا

 راد  ةكم «عيزوتلاو رشنلل زابلا راد ,قلخلا ىلع قحلا راثيإ :ريزولا نبا

 .ه8١151١ «توريب ؛«ةيملعلا بتكلا

 ةسسؤم .ط ؛مساقلا يبأ ةنس نع بذلا يف مصاوقلاو مصاوعلا :ريزولا نبا

 .طوؤانرألا بيعش :ت.م1915١ - ه185١5١ «ةثلاثلا «ةلاسرلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ط «ةيفوصلا يه هذه ,ءنمحرلا دبع :ليكولا
 .م1984١ «ةعبارلا

 ودب ءرصم ءروهنمد ؛ةنيل راد «ةيهلإلا تافصلا .نمحرلا دبع :ليكولا

 .تانايب

 - ه١ «ةيناثلا .مدقتلا ةعبطم «قحلا ةوعد .نمحرلا دبع : ليكولا

 .م١141

 يبابلا ىفطصم .ط «ةيناطلسلا ماكحألا .ءارفلا نيسح نب دمحم :ىلعي وبأ

 .يقفلا دماح دمحم :تا:,م19178- م675١ .ىلوألا ءرصمب يبلحلا

 .توريب «ةفرعملا راد .ط «ةلبانحلا تاقبط ءدمحم :ىلعي وبأ

 رانلا ءانف ءاعدا لاطبإل راتسألا فشك «يبرحلا رباج يلع نب يلع :يناميلا

 «ةبيط راد.ط «ةيزوجلا ميق نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيشل بوسنملا

 .خيرات نودب «ىلوألا

 ةسسؤم .ط ؛ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا «ضايع يضاقلا :يبصحيلا

 .لولغز ينويسب لامك :ت .«ه7١51١ .ىلوألا «ةيفاقثلا بتكلا

372 



 تايرودلاو تالجملا

 .م1978 ءربوتكأ ءرصم ؛فطتقملا ةلجم - "0

 .ةفلتخم دادعأ «(رهزألا) مالسإلا رون ةلجم "5*6

 .رصم ء«رائملا ةلجم -

 ه517١ :لوألا عيبر غ8 :ددعلا .19 ةنسلا ءةيدوعسلا ًالهسو ًالهأ ةلجم 2

 .ه5148١ :يناثلا عيبر 2.55 ددعلا «نانبل .ىوقتلا ةلجم "4

  - 6٠:ناددعلا «ندرألا «يبرعلا خرؤملا ةلجم  4١ةنسلا .45و ١5٠١ 2.15ه.

 .ويلوي 4 :ددعلا ,م1955١ ءرصم ؛ةلاسرلا ةلجم - ١

 .857 ١/ «قشمد .يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم 7 1

 وينوي 2157١ :مرحم 5١ :ددعلا «ةرشع ةعبارلا ةنسلا «نايبلا ةلجم 55

 م8

 *٠١. /4 /؟ ؛يهقفلا عمجملا ةلجم - 4

 .رصمب ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةعامج اهردصت ءرصم ءديحوتلا ةلجم - 6

 «توريب «ينانبللا يبرعلا باتكلا راد رشانلا (سيراب) ىقثولا ةورعلا ةلجم - 57

 .م٠198 ت2 ه٠٠4١ «ةيناثلا

 ١57١« رخآلا عيبر .«56 :ةنسلا «5 :ددعلا «تارامإلا «مالسإلا رانم ةلجم - 1

 .م19499 ويلوي

 .م1449 /8 ١/ :دحألا «ةيدوعسلا .طسوألا قرشلا ةديرج - 4

 دفوف



 0 ديهمتلا

 0 اضر ديشر رصعل ةسارد :لوألا لصفلا ©

 0 ةيسايسلا ةايحلا :لوألا ثحبملا

 0 ةينامثعلا ةلودلا يف ةيسايسلا ةايحلا

 0 رصم يف ةيسايسلا ةايحلا

 0 ةثيدحلا ةلودلا ءانبو يلع دمحم

 0 ماشلا يف ةيسايسلا ةايحلا

 0 رصم يف ةيملعلا ةايحلا



 0 ا ع رهزألا

 0 ماشلا يف ةيملعلا ةايحلا

 0 ع ع ةينيدلا ةايحلا :ثلاثلا ثحبملا

 0 اضر ديشر ةايحل ةسارد :يناثلا لصفلا ©

 0 هبسنو همسا :لوألا ثحبملا

 0 هتأشنو هدلوم

 لمة ءءء للة ة منة ة نم ممم مة مم ممم هتافصو هقالخأ

 0 ةيملعلا هتأشن

 قة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا رصم ىلإ هترجه

 0 ع ع ع ع هخ ويش : ثلاثلا ثحبملا

 0 + + ملاعلا ثودح نم هدبع دمحم فقوم

 لم م هبهذم : عبارلا ثحبملا
 نق د. دم اواو و هاو اعادة اواو اماعأو لضفلا ابر نم اشر ديشر فقوم

 نم هام او ماو نا. واو دو هاو دوو او هو واو عاق و .اواه رضم يف رانملا رثأ

 | دنهلا يف رانملا رثأ

 0 ....2..0.2.2.2.2 اضر ديشر ةذمالت

 ما ع ع ع اضر ديشر تافلؤم

 0 ةلم ممل اضر ديشر لوح تاباتكلا

 0 اضر ديشر ةافو :سداسلا ثحبملا

 ... لالدتسالا يف اضر ديشر جهنم :ثلاثلا لصفلا ©

 ةمم اضر ديشر دنع ىّقلتلا رداصم :لوألا ثحبملا

 0 20000... نآرقلا

 مام هدم اه ده دم ا. اواو او .اهو اة افاه

 م06 م م هواه دو هاو دع اواو هاف اواو

 م6 م واو دو ده هدف اعاف هاو او اهأو

 مث. ها. هاو م دم ده اه ام اواو دعاوأو

 ه6 6م وة اعاماعع هاو دو اواو هو

 هع م م اها. او دو هادف اعاف اه اهأه

 هه ده هو ام هنود. ع ةاعاقو اه اه هواه

 6 هنو م. عفاف قع م هو هاف او هاه

 هه 66و 6م م. عفاف وا. اه اواو هاو اه

 م0 م هام ماو اهداف هاو اه د. اه اهم ٠



 عوضوملا

 0 ع ع ع ع ع هللا نم يحو ةنسلا

 0 ع ةنسلا نم اضر ديشر فقوم

 0 ىباجيإلا فقوملا

 00 ع ع ع ع ع ع ع ةريره يبأ نع عافد

 0 ةريره يبأ ثيداحأ ةرثك بابسأ

 0 داحآلا ثيداحأ

 00 ةنسلا نم ىبلسلا فقوملا

 00 ' ثيدحلا ةباتك

 0 ىنعملاب ةياورلا

 00 باتكلا لهأ نع ةياورلا

 0 تايليئارسإلا ةياور نم ةمكحلا

 0 هئارآ نع اضر ديشر عجر له

 يمالسإلا ملاعلا يف ةنسلا نم اضر ديشر فقوم رثأ

 00 ا عامجإلا

 00 ا ا ةرطفلا

 0 لقعلا

 0 لالدتسالا دعاوق :يناثلا ثحبملا

 مالكلا ملع نم اضر ديشر فقوم :ثلاثلا ثحبملا

 0 نيملكتملل اضر ديشر ةفلاخم

 . ةيميت نبا نم اضر اديشر فقوم :عبارلا ثحبملا
 ةلملم باهولادبع نبادمحم نم اضر ديشر فقوم

 .. ةديقعلا يف اضر ديشر دراوم : سماخلا ثحبملا

 .. هللاب ناميإلا يف اضر ديشر جهنم :لوألا بابلا
 هثحابمو ناميإلل اضرا ديشر فيرعت :لوألا لصفلا
 0 ناميإلا فيرعت : لوألا ثحبملا

 0 ةثالثلا ناميإلا لاصخ ىلع ةنسلا لهأ ةلدأ

 .... مالسإلاو ناميإلا نيب ةلصلا :يناثلا ثحبملا

 دف /ن

 ه6 6م 66 هاهو م ا. ام اوافق مه هاو وامه

 ه6 6 هاما او د. اه اه او دهام .ءاو اه ةهاقأاق

 ه6 6م 6 ماما. اه ده دما. ودع م اواو عامه

 كذا ل 1 ل 1 ل ا 0 0 ا

 ٠606 ه6 اه دام او د. ادماواو هاه اه اوله

 هدم دمه هدف ده دع ام او د. دمام دو واواق عامه

 فم ده هاف ماو او ا. ام اها. اواو مام و اوأو

 ه5 6 هاه اه ده اء هاو ةاواو ها. اما.

 ٠.60 6 م ا. مام مام ا. دهام ام م ام د6 د واقوأو



 عوضوملا

 م هناصقنو ناميإلا ةدايز :ثلاثلا ثحبملا
 0 ع ع ع + « + 8 ناميإلا ةدايز يف اضر ديشر يأر

 0 رئابكلا :عبارلا ثحبملا
 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةريبكلا فيرعت

 0 ةريبكلا بكترم مكح
 0 ريفكتلا

 0 هللا لزنأ ام ريغب مكحلا

 م ل ا ع ا ا ا ا ا ةيبوبرلا : يناثلا لصفلا

 مسسع ع ع ع ح ح ح ح3 نيملكتملا جهنم يف ديهمت

 000 0 ا ا ا ا ا ا ا

 .هف دو ل ده هيا. مع م .اوم ده هو ده و اها»

 هم هن ده ثم م. هاه اعف هده ده د. دهافأو

 مه هو هو و و او د. هاو دف و و دودو واه هاقأ»#

 .ه 6 ا. م او دهم هاو دم اهو و اه دءاعاف اه اهله

 0 ناعون هقلخل هللا يبرت

 0 ىلاعت هللا ريغ ىلع برلا مسا قالطإ

 0 بآلا مساو برلا مسا نيب ةنراقملا

 0 ةيبوبرلا ديحوتل يعرشلا ىنعملا

 0 ةيهلإلاو ةيبوبرلا نيب ةقالعلا

 0 تافصلا رئاسو ةيبوبرلا نيب ةقالعلا

 0 ةيبوبرلا ديحوت ىلع عامجإلا

 0 دبعلا ىلع ةيبوبرلا ةفص رثأ

 ه6 و امام م. اودع معاق او و ده ده هه



 0 ةرطفلا تادسفم

 ءأن مم ممم لمنم ةيرطفلا ةدابعلا

 0 قاثيملاو ةرطفلا

 0 ركفلاو رظنلا فيرعت

 0 مهتايآو لسرلا

 0 بجاولا طايتحالا

 ثودح نم اضر ديشر فقوم

 ةللمثثنم ملاعلا ثودح ىنعم

 ه5 6 6مم ثم دم اهداف دو ماهو و ءاقاق و ها ماع واو هيا او هاف اه ه ةاهاق هه

 505 7 7 7 ليلخلا ةصقب مهلالدتسا يف نيملكتملا ىلع اضر ديشر در

 0 ملاعلا ثودح ةلأسمل حيحصلا لحلا

 0 ع ع ع ع ع ع + + < + « < ع ح7 ملاعلا ثودح نم ةفسالفلا فقوم

 .| قلخلا ءدب :ثلاثلا ثحبملا
 0 تافصلاو ءامسألا تابثإ يف اضر ديشر جهنم :ثلاثلا لصفلا

 0 ىنسحلا ءامسألا

 هلو ةهعق م 6 م ا.و ىمسملاو مسالا

 |ىلاعت هللا ءامسأ ةفرعم رداصم

 مل 6مم مم مممثم هللا ءامسأ ددع

 00 مظعألا مسالا

 العلل هللا ءامسأ يف داحلإلا

 تافصلا دعاوق :يناثلا ثحبملا

 ه6 6م 60 6 هاف دم دو ف ده دفاعأو هاو اودع و هاو واو هو دودو هاهو ده هاه اه اهله



 عوضوملا

 0 ع هل اضر ديشر ريرقتو فلسلا جهنم

 0 ةهبشملاو ةلطعملا نم اضر ديشر فقوم

 0 نيملكتملا دعاوق نم اضر ديشر فقوم

 0 ليوأتلا نوناق

 0 اضر ديشر ىلع داقتنا

 000 ا ا ا ا ا هباشتملاو مكحملا

 اضر ديشر اهيلع ملكت يتلا تافصلا :ثلاثلا ثحبملا
 0 تافصلا يف قرفلا بهذم :ديهمت

 0 تافصلا ميسقت

 0 ةيلقعلا لعفلا تافص

 0 ىلاعت هللا تاذب ثداوحلا لولح ةلأسم

 0 ةيربخلا تاذلا تافص

 0 ةيربخلا لعفلا تافص

 00 ا هلإلا فيرعت

 م ع ع ع ع ع ةدابعلا

 0 ةدابعلا نم عاونأ

 0 ءاعدلا

 0 لكوتلا

 0 ةليسولا ىنعم ىف فارحنالا

 هم هو هو هو هو ده دف ده و و ده ده د. .أاوأو

 ه6 هم هد. ده د. هاو هاعاقو عاف ا هاهأه

 ممم 6م هم م ا. مف دو ام اع. عاف اهو

 ففي



 عوضوملا

 0 هيلع ديشر خيشلا باوجو رخآ ثيدح

 00 ٍِلَج يبنلا هاجب لسوتلا ثيدح

 0 هرهاظمو كرشلا يفن : يناثلا ثحبملا

 000 ا ا ا ا ا ا ا كرشلا فيرعت

 0 كرشلا ةقيقح

 00 كرشلا ماسقأ

 0 كرشلا أشنم

 0 هئواسمو كرشلا دسافم

 00 ا ا ا ا ا ا ا ا كرشلا رهاظم

 0 روبقلا
 0 روبقلا ةرايزل لاحرلا دش

 00 ةطساولا

 0 ةعافشلا

 0 ةناعتسالاو ةثاغتسالا

 0 رحسلا

 0 ىقرلا

 000 ا ا مئامتلا

 0 اهرهاظمو عدبلا ضفر :ثلاثلا ثحبملا

 00 ا ا ا ا ا ةغل ةعدبلا فيرعت

 0 ًاعرش ةعدبلا فيرعت

 0 اضر ديشر اهل ضرعت يتلا عدبلا رهاظم

 00 ا ا ا ا ا ا ةيفوصلا .عدب

 0 ةيفوصلا باقلألا



 ةحفصلا عوض وملا

 ناار ا يفوصلا دهزلا

 ©ةالف للمال ل لة ل لمة مر مة مة ية ممم ممم ةماءمم م ةممةةمممف اهدسافمو دلاوملا

 ني ا ا ا روهشلاو مايألا عدب

 هاله ا... 0 ع ا ا ا ا ا ع ا ا ا دجاسملا عدب

 246 ا ردقلا تابثإ : سماخلا لصفلا

 ناز ةلزتعملا

 نايل ا ل ا ةيربجلا

 0 ا طسوتلا بهاذم

 00 ا ا ةيرعشألا

 00 ةيديرتاملا

 ا هيف سانلا فقاومو ردقلا ةأشن :لوألا ثحبملا

 ل ًاعرشو ةغل ردقلا فيرعت :يناثلا ثحبملا
 نال 0 ا ا ا ا ةغل ردقلا فيرعت

 ةه40 ... 000000000 م ممم مة مم ممم ممم منة ممم ممم مبف ًاعرش ردقلا فيرعت
 هو9 0 ...................... ردقلا ناكرأل اضر ديشر نايب :ثلاثلا ثحبملا
 نما 0 ا ملعلا

 نا ا ع ا ةباتكلا

 0 اا ةدارإلا
 0 همم لة همم ملم قلخلا
 ا بابسألاو ردقلا :عبارلا ثحبملا

 قالا يم م م مة مة ممم ةة مة مة متم لالضلاو ىدهلا :سماخلا ثحبملا
 كلر ا ىلاعت هللا لاعفأ ىف ليلعتلاو ةمكحلا :سداسلا ثحبملا
 30 .... حبقلاو نسحلا :عباسلا ثحبملا
 ككل حلصألاو حالصلا :نماثلا ثحبملا
 كل ءاعدلاو قزرلاو رمعلا :عساتلا ثحبملا
 نال تايعرشلاو تاينوكلا :رشاعلا ثحبملا

 هاير ردقلاب جاجتحالا :رشع يداحلا ثحبملا



 عوضوملا

 0 لسرلاو بتكلاو ةكئالملاب ناميإلا : يناثلا بابلا

 0 ةكئالملاب ناميإلا :لوألا لصفلا

 0 :....0........... ةكئالملا :لوألا ثحبملا

 0 اليصفتو ةلمج ةكئالملاب ناميإلا بوجو

 0 مهصئاصخو ةكئالملا فئاظو

 0 ءايبنألاو ةكئالملا نيب لضافتلا

 0 نيطايشلاو نجلا :يناثلا ثحبملا

 00 ا ا ا ا ا ا نيطايشلاو نجلا ىنعم

 0 ع نجلا ةيؤر

 0 ع ع ع ع ع ع ناسنإلا مسج يف نجلا لوخد

 ممم ع م بتكلاب ناميإلا :ىناثلا لصفلا
 0 نآرقلا :لوألا ثحبملا

 0 ةاروتلا : يناثلا ثحبملا

 0 ليجنإلا :ثلاثلا ثحبملا

 0 لسرلاب ناميإلا :ثلاثلا لصفلا

 0 لوسرلاو يبنلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 0 لسرلا نم سانلا فقوم

 0 ةوبنلاو يحولا ىلإ ةجاحلا : يناثلا ثحبملا

 0 يحولاو لقعلا

 0 لسرلا ددع : عبارلا ثحبملا

 لاما مة نة مة مة مة ة مة مة مة ممم مة ممم ءايبنألا قافتا

 0 ءايبنألا نيب ةلضافملا

 اه م هاو. هاه ا. ا. ا.ه

 هم د6 ثنو دم هو ماما. ماماع

 همه قده اقف م اعءاع اع هامه

 هف مه م هدة او ده م اماما.

 ه6 606 هاء. اه ع عامأاه



 ةحفصلا 1 عوض وملا

 0 مهفئاظوو لسرلا تافص :سماخلا ثحبملا

 الث5لا للم ل ل ل رم ممم مة ةث مة ممر مة م ميم مم ثقة ةمممف لسرلا تافص

 ىلا 0 لسرلا ةفيظو

 يا ءايبنألا ةمصع :سداسلا ثحبملا

 ا ا ةمصعلا فيرعت

 ل ةمصعلا لئاسم ضعب

 ىلا ا رئاغصلا نم ةمصعلا

 نش ا غيلبتلا يف ةمصعلا

 يكن بونذلا رئابكو رفكلا نم ةمصعلا

 ل 1 ةمصعلا توبث ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا

 فكلما ةمصعلا لوح تاهبش عفد

 ىلا 0 ا ءاوحو مدا ةصق

 فلل مالسلا هيلع فسوي ةصق

 ىف 0 هلك يبنلا رحس

 قل باتكلا لهأ دنع ءايبنألا ةمصع

 فرحا ءايقشألا قراوخو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تايآ :عباسلا ثحبملا

 فرك 0 ةزجعملاو ةيآلل اضر ديشر فيرعت

 فركلا تايآلا عاونأ

 فر ل م نآرقلاب ءايبنألا تازجعم تابثإ

 فكل ا ءايلوألا تامارك

 فيرا يلولا فيرعت

 فرحا تاماركلا

 فرعا 0 ةماركلا فيرعت

 يل ةماركلا ىوعد يف ةليحلا

 45*98 ءايقشألا قراوخو ءايلوألا تاماركو ءايبنألا تازجعم نيب قرفلا
 ىلا 0 10 ءايقشألا قراوخو ءايبنألا تايآ نيب قرفلا
 يا 0 ع ٍلكَع انيبن ةوبن :نماثلا ثحبملا



 ةحفصلا عوضوملا

 ىلا لَك نيلسرملا متاخ ةئعبل ملاعلا ةجاح

 نيك 0 ا كي انيبن ةثعبل ملاعلا دادعتسا

 نينا ا ا ا كَم انيبن ةوبن ةلدأ

 نار 0 ميركلا نارقلا

 افريل 0 ا ا ا ا ا ا يل ةنراقملا

 اهلل ا ا ا ا ا ع يي تاراشبلا

 كلر 0 ا دليله دمحمب ىجح ىبنلا ةراشب

 افلا ا ا ا ع ع ع ع ع يي يي الا ةداهشلا

 ليا ل ةينوكلا تايآلا

 فيلا ا رمقلا قاقشنا

 لال ع م ةباحصلا يف اضر ديشر جهنم :عساتلا ثحبملا

 فيم 0 ةفالخلاو لضفلا يف ةعبرألا ءافلخلا بيترت

 فيري 0 ا ةباحصلا نعلو بس مكح

 لري ةمامإلاو ةفالخلا :رشاعلا ثحبملا

 انلر# ل ةمامإلاو ةفالخلا فيرعت

 ننال 0 ا ع ع ع ع ةفيلخلا راتخي نم طورش

 انني ةفيلخلا ىف ةربتعملا طورشلا

 فنيل 00 ىلوتلا قرط

 ىلا رمألا يلوأ ةعاط

 كلا 0 مامإلا ةفيظو

 تنل 0 ةمامإلا نع ةفيلخلا هب جرخي ام

 ىلا ا روج رادو لدع راد ىلإ دالبلا ميسقت

 ولآ 0 ةمئثألا ددعت

 الوالا رخآلا مويلاب ناميإلا يف ديشر دمحم خيشلا جهنم :ثلاثلا بابلا

 0 رخآلا مويلل اضر ديشر تابثإ :لوألا لصفلا

 ناميإلا رثأ همكحو ةلمج رخآلا مويلل اضر ديشر تابثإ :لوألا ثحبملا

 هنن 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا رخآلا مويلاب



 عوضوملا

 0 خزربلاو توملا :يناثلا ثحبملا

 0 هتلدأو ثعبلا :يناثلا لصفلا

 0 ثعبلا ةلدأ :لوألا ثحبملا

 0 ىلوألا ةأشنلا

 0 قلخلاب ثعبلا ىلع لالدتسالا

 0 ةدهاشملا

 هلل ممم ء ممم اممم ممم ةمنم ىلاعت هللا ةردق

 حورلاو دسجلاب نوكي ثعبلا :يناثلا ثحبملا
 0 اهطارشأو ةعاسلا :ثلاثلا لصفلا

 0 ةعاسلا :لوألا ثحبملا

 00 ةعاسلا فيرعت

 ةلمج ةعاسلا طارشأ نم ديشر خيشلا فقوم

 ًاليصفت ةعاسلا طارشأ نم اضر ديشر فقوم

 ءلل ممل م نة مة مة ممم مة مم ثممف لاجدلا

 6 يدهملا ثيداحأل د ديشر , خيشلا راكنإ رثأ

 ةلممملل ةلللل مالسلا هيلع حيسملا لوزن

 م ع ع ع اهبرغم نم سمشلا عولط

 0 ةبادلا جورخ

 0 روصلا :لوألا ثحبملا

 ع ......... نيزاوملا :يناثلا ثحبملا

 0 رانلاو ةنجلا : سماخلا لصفلا

 0 اهميعنو ةنجلا :لوألا ثحبملا

 هو ويم اونو مو و هوو هدة دوو و و عاق هافاقأو

 هو 6 دم ا. ناواوقو هام اه هاو هاو واو ه هاف واهو

 وهو اوي دم اهو و وو و م دعو دف دو واه ةهاواقو هو هاقاقأاو

 م6 هوو اق هوم ه فاو. هو هاه اه هع واو دوو هاهأاه

 ثم انو هاو نو ماع و هاو و دو ع همي. هده اواو هاهو

 نه واق ده هاهو او و هم اع هع ةواواو و ةواواق ده ةاهوافاواه

 .٠ م اواو مه ثاقع ع . هاو اه ع هوه هو ها هاو هاه اهلاه

 ه6 6 همام م م و و و وو م وقد ةو قو او واو ههه

 ه6 مو و هوم هم هو هو هو و هو دو هاو و هو هاه



 و ا ا ةنجلا دولخ

 م44 ... م.م م ممم ممم مم ممم ممم ممم مملة متم اهباذعو رانلا : يناثلا ثحبملا

 رنا ا ا ل رانلا ءانف ةلأسم

 ا ا ةمتاخلا

 ا ا ةماعلا سراهفلا

 لا 0 تايآلا تبث

 كي ا ثيداحألا تبث

 قي راثآلا تبث

 ليلا عجارملاو رداصملا تبث

 كورت ا تاعوضوملا تبث

 و/مه


